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Časopis farnosti Trstená
Na počiatku bolo Slovo a Slovo
bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
Ono bolo na počiatku u Boha.
Všetko povstalo skrze neho a bez
neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol
svetlom ľudí. A svetlo vo tmách
svieti, a tmy ho neprijali.
(Jn 1, 1–5)
Po prvotnom hriechu, keď sa
pre človeka zatvorilo nebo, Boh
prisľúbil človeku záchranu. On vo
svojej veľkej láske našiel spôsob
ako sa nám dať poznať. Jedinečným
spôsobom sa nám odhaľuje v Starom i Novom zákone. Prostredníctvom tejto knihy nám oznamuje
svoju lásku k človeku a túžbu zachrániť nás. Poslal nám svojho
Syna, Ježiša Krista, ktorý pre nás
zomrel a vstal z mŕtvych, aby sme
mali večný život. Nový zákon predstavuje Ježiša ako Mesiáša, Vykupiteľa sveta...
V živote človeka je Božie slovo
veľmi potrebné. Biblia je návodom
na život, studňou múdrosti, zdrojom odpovedí. Každý, kto sa jej
bude pridržiavať, bude vyslobodený od hriechu a smrti. Je to naša
pevnosť, istota, záchrana. Budeme
súdení z toho, ako sme podľa nej
žili, či nežili. Ak chceme podľa
neho žiť, musíme ho poznať. Mali
by sme sa s ním stretávať, aby sme
žili v milosti Božej, aby sme získali
večný život. Božie slovo nás napĺňa, uzdravuje, premieňa naše
srdcia. Mali by sme ho brať veľmi
vážne do svojho vnútra, naplniť si
ním srdce i myseľ a začať podľa
neho žiť. Človek je každý deň na
bojisku proti svetu, diablovi i proti
svojej vlastnej hriešnosti. Boh nám
ponúka svoje slovo, prijmem ho a
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zvíťazím s ním, alebo budem
porazený?
Veď Boh tak miloval svet, že dal
svojho jednorodeného Syna, aby
nezahynul nik, kto v neho verí, ale

sadzby jednotlivých písmen a vytlačil týmto spôsobom vo veľkom
množstve ako prvú knihu Bibliu,
odvtedy máme množstvo prekladov, každý človek si môže nájsť

aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet
spasil. (Jn 3, 16-17)
Cirkev naliehavo vyzýva všetkých veriacich, aby častým čítaním
Svätého písma nadobudli „vznešenosť poznania Krista Ježiša“ (Flp
3, 8). Sv. Hieronym povedal:
„Lebo nepoznať Písmo znamená
nepoznať Krista.“ Ako často teda
čítame Písmo? Máme ho vôbec?
Predbiehajú nás sektári a iné cirkvi.
Vedia nielenže sa orientovať v
Písme, ale ho aj citovať. Naša viera
sa opiera o čo? Veríme v Krista, ale
kto je pre nás Kristus? Hieronym
pochopil, že ho nepoznáme, preto
preložil Písmo z originálnych jazykov do latinčiny. Odkedy Gutenberg vynašiel kníhtlač pomocou

Písmo vo svojom jazyku. Božie
slovo je dostupné každému. Každý
deň by nás malo sprevádzať, aby
sme boli posilnení a naplnení
Božím Duchom. Venujeme čas čítaniu nezmyslov v bulvári, vymyslených príbehov na internete, ale
živé slovo Boha si necháme ujsť a
nevenujeme mu žiadnu pozornosť,
hoci len ono nás naplní pokojom a
dá nám odpovede na zmysel nášho
života. Možno nám pripadá náročné niekedy na pochopenie,
keďže sa nezaujímame o teológiu,
ale preto máme v našej farnosti biblický krúžok, kde každý môže
prísť a dozvedieť sa viac. Mali by
sme snažiť nebyť ani deň bez
porcie Božieho slova.
Jaroslav Chovanec, farár
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Editoriál

Na sviatok Krista Kráľa sa končí
Rok viery. Tak, zase sme o rok starší,
skúsenejší. Čo nám tento rok priniesol ako kresťanom a čo mi priniesol
ako jednotlivcovi?
Ak chceme bilancovať, musíme
začať najdôležitejšou udalosťou –
Národným pochodom za život v Košiciach. Ten, kto to zažil na vlastnej
koži, určite bude so mnou súhlasiť, že túto akciu riadil sám Boh. Prečo?
Nechcem byť sentimentálna, ale ak sa na takú malú plochu dokáže pomestiť taká masa ľudí (osobne si myslím, že médiá počet zúčastnených
schválne znižujú) a nič vážne sa pritom nestať, už len to je riadenie
Božie. Zároveň to, že toľko ľudí dokázalo ukázať, že všetko čo nám za
posledné desaťročia nútia svetové vlády, podnikatelia, masmédiá ako
„ dobro a právo rozhodnúť sa“, je len falošným mámením za egoistickým
šťastím na úkor nešťastia a smrti iného. Jednoduchou rečou povedané,
ukázali sme sa spoločne ako národ, ktorý sa nebojí falošnosti diabla a
dokáže pomenovať potrat – vraždou, snahu o zrovnoprávnenie homosexuálnych partnerstiev na úroveň manželstva za zvrátenosť... .
Ale čo my ako farnosť? Určite sa usilujeme o živé spoločenstvo,
ktoré spája Boh. Dokážu nás zomknúť rôzne akcie vo farnosti, alebo aj
tie na ktorých sa zúčastníme spoločne. Či už púte farnosti do Brezovice,
na Staré Hory, mládežnícke akcie, modlitba sv. ruženca za účasti birmovancov... . Napriek tomu, je však v našej farnosti typický neduh, ktorý
nie a nie odstrániť. O čom hovorím? O ohováraní, osočovaní, závisti, falošnosti. Jednoducho o všetkom tom zlom, čo sústavne chceme, hľadáme
a nachádzame na tom druhom.
Osobne ma zarazila snaha našej farníčky zistiť, prečo je na farskom
webe pri našom poslednom kaplánovi titul, prečo pri iných nie. Páni, povedala som si, tak to je už niekto poriadny detailista. Alebo žeby videla
na tom niečo iné, niečo zámerné? Radšej hneď uvádzam veci na pravú
mieru. Pri kopírovaní mena zo životopisu sa tam nakopíroval aj titul.
Nič viac. No, a keďže doteraz to nevadilo nijakému kňazovi, myslím, že
ten titul nebude vadiť ani našej farníčke. (Ak by sa však našiel nejaký
dobrovoľník, ktorý ponachádza všetky tituly a nájde si čas ich aj povkladať na farský web ku každému menu, môže sa ohlásiť u pána farára.)
Čo ma však zarazilo ešte viac bola nedávna rodinná sv. omša, kedy
matka nechala svoje hyperaktívne dieťa poškodiť bočný oltár odtrhnutím
sošky a bez toho, že by sa snažila škodu aspoň ospravedlniť odnesením
sošky do sakristie, jednoducho odišla preč. A ostatní? To čo vždy – do
očí nič.
Bojíme sa dohovoriť birmovancom, keď sa správajú nevhodne alebo
to oznámiť kňazovi. Iba frfleme vonku, že im tú omšu nemal zapísať,
akoby kňaz mal mať oči všade. Bojíme sa niečo urobiť, keď sa deti správajú nevhodne počas sv. omší. Bojíme sa upozorniť v správnom čase a
na správnom mieste. Len frfleme, poukazujeme na iných a hľadáme na
nich chyby a hriechy za ich chrbtom. Skúsme sa nebáť a tiež priložiť
ruku k dielu, tak ako sme to ukázali na Národnom pochode. Začnime
skutočne žiť Božie slovo vo svojom každodennom živote.
Andrea Šprláková
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Niečo je za nami a veľa je pred nami...
Cirkev na Slovensku prežívala rok výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda. Bola to pre nás
všetkých výzva k obnove katolíckej viery, 1150. rokmi priniesli
naši vierozvestovia a apoštoli našich predkov - sv. Cyril a Metod.
Všetci si potrebujeme prehĺbiť náš kresťanský život. Sme
svedkami, ako mnohí ľudia i
niektorí kresťania zabúdajú na
Boha a žijú a správajú sa, ako
keby ho vôbec nebolo. Dôsledkom straty viery a osobného
vzťahu k Bohu je „veľké
prázdno“ v duši človeka. Keďže
človek nemôže jestvovať bez
Boha, je nútený hľadať si „náhrady“ – „alternatívy“ Boha. Vyhnaní z raja sa chcú vždy do neho
vrátiť. Žiaľ, pomýlení a dezorientovaní ľudia našich čias sa usilujú
„vrátiť“ do „falošného raja“, ktorý
im ponúka svet v podobe konzumného štýlu života.
Obdobie prežívania roku 1150.
výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda bolo pre nás výzvou a príležitosťou k odstráneniu nedostatkov v
živote veriaceho človeka, najmä
povrchnosti, sebectva a prílišnej
orientácie na hmotné veci. Na zveľadenie a prehĺbenie dedičstva
otcov – pokladu viery nám mohli
poslúžiť aj mnohé aktivity.
Slová sv. apoštola Pavla vyjadrujú pravý úmysel našej duchovnej obnovy cez obdobie jubilea
roku 2013: „Preto zohýnam kolená
pred Otcom, od ktorého má meno
každé otcovstvo na nebi i na zemi:
Nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha
mocne zosilnel váš vnútorný človek,
aby Kristus skrze vieru prebýval vo
vašich srdciach, aby ste zakorenení
a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to
šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a po-

znať aj Kristovu lásku, presahujúcu
každé poznanie, aby vás naplnila
Božia plnosť celá.“ (Ef 3, 14 - 19)
Cieľom tejto obnovy viery bolo
„zatiahnuť na hlbinu“. (Lk 5,4)
Znamená to zvnútorniť kresťanský
život a prebudiť nový misionársky
zápal. Viera predpokladá zvnútornenie a ho aj spôsobuje. Sama žije
z hĺbky Božieho tajomstva a na
Božie hlbiny človeka usmerňuje a
volá. Nemožno veriť v Boha a zostávať pritom na povrchu. Viera má
svoju výšku, šírku a hĺbku. Výškou
viery je jej nadprirodzená povaha,
jej smerovanie k Bohu. Šírkou
viery môžeme rozumieť bohatstvo
jej poznania, ale ešte lepšie, jej
smerovanie k človekovi. Znamená
to toľko, že viera uschopňuje prijať
srdcom každého človeka na zemi a
vidieť v ňom brata alebo sestru v
Kristovi. Hĺbkou viery je jej nasmerovanie do vnútra človeka, do
hlbín jeho srdca. To je miesto, kde
možno stretnúť Boha a hľadieť do
jeho tváre. Až v hlbinách srdca sa
viera stáva životom a transformuje
sa na osobné spoločenstvo
s Najsvätejšou Trojicou.
Už pred 1150. rokmi prijali naši
predkovia na Veľkej Morave

Kristovo evanjelium, ktoré im
priniesli solúnski bratia, svätí
Cyril a Metod. Vďaka tomu sme
na dobrodeniach evanjelia
účastní aj my, ich potomkovia.
Dar Kristovho evanjelia tvorí
hlavnú náplň toho, čo voláme
dedičstvo otcov.
Ako my, obyvatelia Slovenska,
poznáme Krista? Podľa štátneho
znaku je Slovensko kresťanskou
krajinou. Kríž ako znamenie
Kristovej vykupiteľskej lásky je
rozpoznávacím znakom nášho
štátu vo svete. Dalo by sa predpokladať, že Ježiša Krista všetci
poznáme. Skutočnosť je však
iná. Sú medzi nami ľudia, ktorí Ježiša ešte nepoznajú, často aj bez
vlastnej viny. Iní zasa o ňom už počuli, ale ho málo poznajú. Jestvujú
aj takí, ktorí pod vplyvom sekularizmu našich čias na Kristovo
evanjelium zabudli. Vďaka Bohu,
žijú medzi nami aj tí, čo Krista nielen poznajú, ale sa s ním dôverne
spoznali a uverili mu i jeho učeniu
a stvárňujú svoj každodenný život
pod vplyvom jeho evanjelia.
K osobnému a vzájomnému
poznaniu sa s Ježišom Kristom sa
prichádza cez skúsenosť. Ježiš,
jeho osoba, jeho kvality a prednosti sa nám stávajú dôverne známymi a jeho učenie presvedčením
len na základe skúsenosti s ním.
Bez nej nám Ježiš zostáva neznámym, cudzím. Je to skúsenosť
viery na základe osobného stretávania sa s Kristom. Kristus je
medzi nami, je v Cirkvi ako spoločenstve, je v Božom slove, najmä
v evanjeliách, je na bohoslužbách
Cirkvi, je vo sviatostiach, najmä v
Eucharistii. Všade tam môžeme
objaviť jeho dobrotu, okúsiť
a zažiť jeho lásku.
Všetci tí, čo sa pred nami dopracovali k poznaniu Krista, všetci
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išli len cestou tejto osobnej skúsenosti zo stretávania sa s Kristom.
Takto postupoval aj svätý apoštol
Pavol, ktorý o nesmiernej hodnote
poznania Ježiša Krista napísal: „Ale
čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi
pokladám za stratu. A vôbec všetko
pokladám za stratu pre vznešenosť
poznania Krista Ježiša, môjho
Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal
Krista a našiel sa v ňom ..., aby som
poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení a
tým, že sa mu pripodobním v smrti,
aby som tak nejako dosiahol aj
vzkriesenie z mŕtvych. Nie že by
som ho už bol dosiahol, alebo že by
som už bol dokonalý, ale bežím, aby
som sa ho niekedy zmocnil, ako sa
aj Kristus Ježiš zmocnil mňa.”
(Flp 3, 7 - 12)
Z mnohých oblastí spoločenského života sa evanjelium vytratilo
pod vplyvom súčasného sekularizmu a jeho spojenca liberalizmu.
Ide najmä o svet rodiny, práce, kultúry, hospodárstva a oblasti našich
každodenných
medziľudských
vzťahov.
Práve pre mnohé duchovné a
mravné ohrozenia, ktorým čelia
kresťania v súčasnom svete, vyzýval emeritný pápež Benedikt XVI.
k „novej evanjelizácii“. Každý
kresťan na Slovensku je pozvaný k
novej evanjelizácii v našej vlasti,
ale najmä vo svojom životnom prostredí.
Dielo novej evanjelizácie zverujem pod ochranu sv. Cyrila a Metoda, našich prvých evanjelizátorov
a Sedembolestnej Panny Márie, patrónky nášho národa.
+Štefan Sečka, spišský biskup
Spišské Podhradie, v deň spomienky na sv. Gregora Veľkého,
pápeža 3. septembra 2013.
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Manifest Národného pochodu za život 2013
My, účastníci Národného pochodu za život, sme sa 22. septembra 2013 zišli v Košiciach,
aby sme verejne vyjadrili naše
presvedčenie:
• život každého človeka je neoceniteľný, preto má byť bezpodmienečne chránený počas celej
jeho dĺžky od počatia po prirodzenú smrť a má byť rešpektovaná
jeho ľudská dôstojnosť,
• rovnako má byť osobitným
spôsobom chránená a podporovaná
rodina založená manželstvom
muža a ženy, nakoľko iba v takejto
rodine sa vytvárajú ideálne podmienky na vznik a rozvoj života
človeka,
• starostlivosť o deti a ich výchova je právom a zodpovednosťou rodičov, deti majú právo na
rodičovskú ochranu, výchovu a starostlivosť.
Ako členovia tejto spoločnosti
sme si vedomí našej spoluviny za
súčasný stav, kedy sme pričasto
ako súčasť mlčiacej väčšiny nebránili právo na život a nevytvárali
vhodné podmienky na jeho rozvoj.
Súčasný stav je natoľko vážny, že
nás vyzýva ku konkrétnym činom,
vyzýva nás postaviť sa za ochranu
každého jedného človeka aj toho
nenarodeného.
Vyzývame preto všetkých ľudí
dobrej vôle, aby sa konkrétne zasadili za:
1. ochranu a úctu ku každému
človeku od jeho počatia po prirodzenú smrť a šírenie týchto hodnôt
v našej spoločnosti;
2. rešpektovanie dôstojnosti
každého človeka;
3. pomoc ľuďom v núdzi, osobitne tehotným ženám, mnohopočetným rodinám a rodinám v
ťažkej životnej situácii,
4. ukončenie zločinov na nevinných nenarodených deťoch a nási-

lia páchaného na ženách v mene
„možnosti voľby“,
5. ochranu manželstva muža a
ženy ako kolísky života a základnej bunky spoločnosti,
6. rešpekt a garanciu osobitného práva rodičov na výchovu
svojich detí.
Osobitne vyzývame všetkých
verejných činiteľov, zvlášť poslancov NR SR, vládu SR a všetky
štátne inštitúcie, aby:
1. vytvorili legislatívne podmienky na to, aby bol chránený
každý človek od počatia po prirodzenú smrť,
2. legislatívnym spôsobom zabezpečili ochranu manželstva
muža a ženy ako jedinečného a
ničím nenahraditeľného zväzku,
ktorý je rešpektovaním prirodzeného zákona rozpoznateľného rozumom,
3. vytvorili také poradné a podporné mechanizmy ako aj ekonomické a sociálne podmienky, v
ktorých by sa rodiny nebáli prijímať deti,
4. aktívne podporili také inštitúcie, ktoré sú zamerané na pomoc
rodinám v núdzi a tehotným
ženám, aby nemuseli uvažovať o
potrate.
Vedomí si svojej zodpovednosti
v minulosti, dnes i za budúcnosť
našich detí a celej spoločnosti kráčame tu dnes pokojne, ale zároveň
odhodlane a jednoznačne. Naše
úsilie nie je jednorazovým počinom, ale pevným rozhodnutím vytrvať v úsilí, aby sme spoločne
dosiahli tieto ciele.
Nech nám v tom Pán Boh pomáha!
Účastníci Národného pochodu za
život 2013, Košice 22. 9. 2013
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Ľudská dôstojnosť v ohrození
Pochopiť ľudskú dôstojnosť
Ešte stále nabití pozitívnou
atmosférou
nezabudnuteľných
chvíľ Národného pochodu za život
v Košiciach, ktorý sa médiá snažili
nihilizovať už len zmenšovaním
počtu a významnosti, kráčali sme
plní nádeje, že to naše Slovensko
má predsa len budúcnosť a vie sa
zjednotiť za mimoriadnych okolností v pozitívnej veci. Nemôžeme
sa však nechať ukolísať milými
predstavami, pretože diabol obchádza ako ručiaci lev v prívalovej
vlne s názvom gender – rodová
ideológia. Veľmi taktne v malých
dávkach sa nám podáva jed ako najsladší nápoj, ako to, čo nám zaručí
šťastnú budúcnosť.
O čo tu vlastne ide? Medzinárodné inštitúcie, ktoré majú chrániť
právo rodiny ako základnej bunky
spoločnosti, menia svoj postoj v
etickej podstate snahou o rovnosť
všetkých partnerstiev, spolužitia
dvoch dospelých ľudí s právom vychovávať a adoptovať si deti. Ide o
vytváranie akejsi rovnosti, kedy prirodzený zväzok muža a ženy sa posúva len na rovinu čisto biologickú,
zabezpečujúcu ľudskú populáciu.
Prirodzená sexualita človeka sa
takto posúva len na úroveň zvieracieho pudu rozmnožovania pre potreby zachovanie rodu, mnohokrát
bez možnosti výchovy svojich potomkov. V jednoduchosti povedané,
podľa tejto teórie nezáleží na tom,
kto je skutočnou matkou, otcom,
pretože tí môžu pri akomkoľvek aj
špekulatívnom obvinení prísť o
svoje dieťa – sleduj mnohé hromadiace sa prípady násilného odobratia dieťaťa skutočnej rodine a
následnej adopcie do rúk nezriadeného zväzku ľudí aj rovnakého pohlavia. Zároveň sa vyzdvihuje
právo na „manželstvo a manželský

život“ osôb rovnakého pohlavia.
„Môžeme povedať, že centrálnym jadrom tejto ideológie je pseudovedecká „náuka”, podľa ktorej
sa ľudská bytosť rodí ako pohlavne
neutrálna. Podľa nej sú pohlavie a
rod úplne oddelené. Rod nemá
žiadny biologický základ: je to len
kultúrny konštrukt. Z tohto hľadiska je sexuálna identita a rola,
ktorú osoba toho či onoho pohlavia
v spoločnosti zohráva, len kultúrnym výtvorom, ktorý nemá nijaký
základ v ľudskej prirodzenosti.
Každý človek si môže v určitej situácii svojho života zvoliť rod,
ktorý sa mu páči, nezávisle od svojej telesnosti. V dôsledku toho môžu
termíny „muž” a „mužský” odkazovať tak k mužskému ako aj ženskému telu; a termíny „žena” alebo
„ženský” môžu zasa označovať tak
ženské ako aj mužské telo. V rámci
„rodov” sa rozlišujú: mužský, ženský, homosexuálny mužský, homosexuálny ženský, bisexuálny,
transsexuálny a pod. Spoločnosť
tak v procese socializácie a rodinnej výchovy pripisuje každému jedincovi mužskú alebo ženskú rolu.
Pri takomto utváraní osoby je rozhodujúce, že človek si môže svoju
sexuálnu orientáciu zvoliť na základe svojich preferencií. Nemôže
nás teda prekvapiť, že sa „požaduje“, aby sa ktorémukoľvek „sexuálnemu rodu” priznali tie isté
práva. Ak by to tak nebolo, bola by
to diskriminácia a nerešpektovanie
jeho osobnej či spoločenskej hodnoty.“ (PRAVDA O LÁSKE ČLOVEKA, Základné pohľady na
manželskú lásku, rodovú ideológiu
a legislatívu ohľadom rodiny, SSV,
Trnava 2013)
V súvislosti s touto problematikou ničenia podstaty ľudskosti pre-

behli vo viacerých mestách Slovenska prednášky Gabriele Kuby,
ktorá poukázala na novodobé nebezpečenstvo pod záštitou OSN a
EÚ a vlád západných štátov. Na
tému Ideológia rodovej rovnosti
bolo 26. apríla 2013 v Bratislave
usporiadané aj podujatie Konferencie biskupov za účasti Svätej
stolice – súhrn prednášok vydal
SSV v Trnave 2013, pod názvom
Pochopiť ľudskú dôstojnosť.
Mnohí, ktorí dosiaľ nepochopili problematiku a mávnu nad tým
rukou, že nás sa to netýka a zahraničie je dosť ďaleko, sú naozaj na
veľkom omyle, pretože naša súčasná vláda (jej ministerstvá) sa
podľa západného modelu sústavne
snaží presadiť povinnú sexuálnu
výchovu od prvého stupňa ZŠ a to
so zapracovaním homosexuálnej
ideológie LGBTI (lesbický, gay,
bisexuálny, transrodový a intersexuálny) komunity.
Ocitli sme sa v dobe, kedy už
nemôžeme mlčať, byť pasívny.
Musíme vystúpiť z anonymného
davu a naučiť sa svoje kresťanstvo
žiť nielen v kostole, ale aj vo verejnom živote, hlavne vtedy, keď si
volíme svojich zástupcov či už v
mestskej samospráve, krajskej
alebo štátnej správe.
Nemôžeme sa večne schovávať za: „Veď aj tak si každý urobí,
ako chce!“ V čase, keď je nutnosť
pomenovávať veci pravými menami, keď šírenie kresťanskej
pravdy je nevyhnutnosťou na zachovanie kultúry života.
Nezabúdajme, že za to čo sme
mali urobiť a neurobili sme, sa
raz budeme zodpovedať pred samotným Bohom!
Andrea Šprláková
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Božie slovo v každodennom živote kresťana
Trošku z histórie: Prví kresťania žili na okraji spoločnosti. Boli
nepochopenou, často potláčanou,
ba dokonca prenasledovanou menšinou. Mnohí ich odsudzovali. Veď
boli nasledovníkmi svojho Učiteľa
– človeka druhej kategórie, zločinca, ktorý bol súdený, „usvedčený“, odsúdený a potupne
popravený na dreve kríža. Svojím
osobným príkladom, spôsobom života, pevnou vierou, schopnosťou
znášať ponižovanie, útlak, údery aj
mučenie, však dokázali priťahovať
stále ďalších ľudí do Kristovej
cirkvi, ba občas takto s Božou pomocou - získali aj zaťatých odpor-

cať na vieru svojich súčasníkov.
Iste sa od nich máme čo učiť. Predovšetkým schopnosti nájsť Božie
slovo, nájsť Krista v našom každodennom živote, vo vlastnom živote.
Veď „a Slovo sa telom stalo“ stotožňuje Krista, Syna Božieho a
druhú Božskú osobu, s pojmom
„Božie Slovo“.
Teraz niečo zo súčasnosti:
Dnešná spoločnosť sa „akosi mimovoľne“ na kilometre vzdialila
od príkladu prvých kresťanov.
Zákon lásky sa stratil v samoľúbosti. Lucy Jacques to v jednej zo
svojich internetových prezentácií
zhrnula do nasledovného strohého

• smilstvo zdravým biologickým
inštinktom,
• obžerstvo vyššou životnou
úrovňou,
• a lenivosť nazvali filozofickým
postojom.
A čo je výsledkom tohto obratu? Lucy pokračuje:
• máme väčšie domy, ale menšie
rodiny,
• kupujeme viac, ale tešíme sa z
toho menej,
• znásobili sme naše majetky, ale
zredukovali naše hodnoty,
• máme viac titulov, ale menej
zdravého rozumu,
• máme viac zdravotníctva, ale

konštatovania. - Ľudia obrátili na
ruby sedem hlavných hriechov a
vyhlásili ich za cnosti:
• pýchu nazvali zdravým sebavedomím,
• lakomstvo zákonom ekonomiky,
• surovú závisť a nenávisť bojom
za spravodlivosť a politickú slobodu,
• hnev rozhorčením nad názormi
druhých,

menej starostlivosti,
• máme viac druhov jedla, ale
menej výživy,
• rozbili sme atóm, ale nie naše
predsudky,
• cez internet komunikujeme s
celým svetom, ale prestávame komunikovať s ľuďmi v našej blízkosti,
• rozprávame priveľa o hlúpostiach, ale málo o skutočných citoch,

Národný pochod za život

cov a prenasledovateľov. (Známym
príkladom je Saul alebo Šavol z
Tarzu, ktorý vraždil a mučil kresťanov, aby sa neskôr obrátil a ako
apoštol Pavol sa stal horlivým šíriteľom kresťanstva.)
Táto skromná menšina dokázala
bez zbraní a armády, len príkladom
svojho života, Božím slovom ktorým žili, búrať predsudky, porážať
prenasledovateľov, privádzať do
zúfalstva svojich mučiteľov a obra-
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• pohneváme sa priskoro, ale
udobrujeme prineskoro,
• plánujeme viac, ale dokončujeme menej,
• naučili sme sa ponáhľať sa, ale
zabudli sme čakať,
• máme viac voľného času, ale
menej užitočnej zábavy,
• máme viac vymožeností, ale robíme menej zmysluplných činností,
• učíme sa, ako zarábať na živobytie, ale nie ako naozaj žiť,
• pridali sme roky životu, ale nie
život rokom...
Niekde sa stala chyba!
Boh stvoril človeka na svoj obraz
a dal mu slobodnú vôľu. Zdá sa, že
slobodná vôľa urobila z človeka
Boží antiobraz.
Veď sa len na to pozrime: Skupina ľudí rozhadzuje delobuchy;
nadáva; pije; rozbíja, čo jej príde do
cesty. Mali by byť izolovaní od
ostatnej spoločnosti. Ale sú to fanúšikovia. Strážia ich stovky ťažkoodencov, veď tí slušní to zaplatia.
Našťastie, nie sú všetci takí.
Ďalšia skupina. Očakávalo by
sa, že budú vzormi pre mládež. Ale
aj dobrý plat sa im máli - tak predávajú zápasy a tipujú. Ako povedal
jeden z komentátorov po „presvedčivom výkone našich“ – na ihrisko
sme priniesli málo futbalu a nasadenia, ale najviac obrázkov (škoda,
že len tetovaných). Zaslúžili by si
pochybnosti, ale sú to futbalisti oni sú hviezdy. No ani tu nie sú
všetci rovnakí.
Poškodzujú vagóny, obťažujú
verejnosť, znečisťujú svoje okolie.
Sú to cestujúci a nemôžeme obmedzovať ich práva. Šťastie, že takýchto ich je predsa len menšina.
Hovorí sa im žiaci. Sú občas
drzí, cynickí, hrubí či krutí. Ale
nesmú sa napomínať. Mohlo by sa
to dotknúť ich integrity, detských
práv a predovšetkým rodičov. No aj
tu existujú tí druhí.
V práci pijú, nesedia na svojich
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miestach, trhajú sa a urážajú. Porušujú pravidlá slušného správania,
ale na nich zákony ktoré schvaľujú
akosi neplatia.
Sú to poslanci - zákonodarcovia. Oni tvoria normy, podľa ktorých sa všetci majú správať - len
oni nie. Ale aj medzi nimi sú slušní
ľudia, pre ktorých je poslanecký
sľub viac než stranícka disciplína.
Môže za to naozaj slobodná
vôľa?
Určite nie. Veď Boh nám dal so
slobodnou vôľou aj prikázania. Prikázania, ktoré sú stručným a výstižným kódexom správania. Na 10
riadkoch je návod na spokojný
život. Keby každý človek dodržiaval tento kódex, máme raj na zemi.
Tak je to aj s demokraciou. Demokracia nám rovnako dáva zdanlivú
slobodu. Lenže sloboda bez disciplíny nie je demokraciou, ale anarchiou. Platný trestný zákon má 440
paragrafov, ďalších 98 paragrafov
je v zákone o priestupkoch a
mnohé ďalšie zásady správania
rieši ešte množstvo iných zákonov.
Je jednoduchšie poznať 10 prikázaní ako množstvo paragrafov v
našej zbierke zákonov. A kto dodržiava týchto 10 pravidiel, neporuší ani jeden z obrovského
množstva paragrafov platných
právnych predpisov. Aké jednoduché. No je to len zdanie.
Padnúť sa môže, ale vstať sa
musí!
V živote stretávame veľa pokušení,
niektorým dokážeme odolávať, no
iným podľahneme. Nie vždy nám
naše dobré predsavzatia vychádzajú, nie vždy naše snahy dokážeme dotiahnuť do úspešného
konca, nie vždy dokážeme nájsť
nasledovníkov. Neraz podľahneme
pokušeniu ísť ľahšou cestou. No ak
pamätáme na Božie slovo, na jeho
miesto vo svojom živote, ono nás
privedie naspäť k Otcovi. Dôležité
je či to s pokáním myslíme vážne,

či sa naozaj chceme stať lepšími.
Občas sa môžeme stretnúť s tvrdením, že pravdy na svete niet, lebo
„Pravda“ zomrela na kríži. Smutné
tvrdenie, najmä ak zaznie z úst
kresťana. Veď Kristus vstal z
mŕtvych, aby zaujal svoje miesto
po pravici Otca. S ním vstala aj
Pravda či Láska. Sú tiež večné a
budú na svete až do konca našich
dní. No v sebe ich môžeme zabiť,
ak im prestaneme dávať naše
srdcia za príbytok. Ak vypudíme
Božie slovo zo svojho každodenného života. Ak naša viera bude
folklórom. Ak prispejeme na obnovu Božieho stánku nie z úcty k
Bohu, ale preto, aby sme tam Boha
mohli „zavrieť“ – aby sa nám nestaral do životov, nevstupoval do
nášho svedomia, aby nás nechal
žiť si svoj život. Ak poskytneme
„milodar“ nie ako skutočný dar, ale
ako akýsi príspevok na udobrenie
z peňazí, ktoré pochádzajú z korupcie, zo zatajených daní, zo zadržaných platov zamestnancov, z
trestnej činnosti. Ak...
Hriešnosť je ľudskou prirodzenosťou... Ja nie som iný. Som len
jeden z nás, ktorí sa stretávame v
dennom živote či na stránkach
našej Radosti. Nad náročnou
témou tohto čísla sa nesnažím zamýšľať ani tento článok nepíšem
ako „svätý, čo má právo poúčať“
ale „ako hriešnik, ktorý si uvedomuje svoju slabosť“. Hľadám
ohrozenia, slabiny, pokušenia,
chyby, a najmä silu vstať a vrátiť
sa na správnu cestu. Nie vždy sa
mi to darí. V mnohých veciach
vidím nedostatky, nie všetko sa mi
darí tak, ako by som to očakával.
Ale snažím sa pamätať na Kristove
slová: „Kto si bez hriechu, prvý
hoď kameňom.“ A ešte na jednu
pravdivú vetu: „O koľko dokážeme zlepšiť seba, o toľko bude
lepší celý náš svet.“ A to stojí za to.
Ján Banovčan
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„Sviatosť, dôsledok Slova“
V našom katolíckom duchovnom svete sa v minulosti udomácnil názor, že kým protestantskí veriaci kládli
dôraz na Sväté písmo, kresťania katolíci sa zas sústredili viac na sviatostný život. Ak je tento názor pravdivý,
potom sa v duchovných snahách veriacich jednotlivých kresťanských vyznaní dostali na prvé miesta rozličné
priority, teda buď Písmo alebo sviatosti. Aj keď ide o určité zjednodušenie, predsa sa zdá, že na týchto tvrdeniach je pravdepodobne aj niečo pravdy. Nechceme tu riešiť túto otázku ani klásť argumenty pre a proti tomuto
názoru. Faktom je, že otcovia Druhého vatikánskeho koncilu sa zaoberali problematikou Božieho zjavenia a
záverečný dokument s touto problematikou predstavuje jeden z najvýznamnejších dokumentov. Medzi 16timi dokumentmi (4 konštitúcie, 9 dekrétov, 3 deklarácie) zaujíma vieroučná konštitúcia O Božom zjavení
(Dei Verbum) najdôležitejšie miesto, pretože rieši – možno tak povedať – prvú tému našej viery. Spolu s touto
konštitúciou O Božom zjavení sa otcovia na konštitutívnej (ústavnej) úrovni zaoberali aj problematikou Cirkvi
(Lumen gentium), taktiež vzťahom k súčasnému svetu (Gaudium et Spes) a liturgiou (Sacrosanctum concilium). Smelo možno tiež tvrdiť, že koncil v druhej polovici 20. storočia znamenal významné prehĺbenie v chápaní Božieho zjavenia a Svätého písma pre duchovný život veriacich. Pýtajme sa, v čom spočíva toto významné
prehĺbenie chápania Zjavenia, Písma a Tradície.
Božie slovo a sviatosti
V prvotnej Cirkvi malo Božie
slovo svoje patričné miesto. Prví
kresťania vstupovali na scénu vtedajších dejín s misijnou činnosťou
tak, že ohlasovali Božie slovo. Je
isté, že ho ohlasovali s veľkou horlivosťou a nadšením. Prvými ohlasovateľmi boli apoštoli a ich
spoločníci, kvalifikovaní svedkovia
udalostí, ktoré súviseli s Ježišom
Nazaretským. Pritom dokazovali
naplnenie všetkých starozákonných
prísľubov a naplnenie zmluvy ako
takej. Teda celá Cirkev sa stala
miestom odovzdávania a zároveň aj
miestom kvalifikovaného a kompetentného výkladu Písma.
V ohlasovanom Božom slove sa
veľmi rýchlo, vyprofilovali isté ťažiskové témy, ktoré súviseli jednak
s Ježišovou činnosťou ohlasovania
Slova a jednak súviseli so životom
človeka. Boli to témy o Ježišovom
začiatku ohlasovania Božieho slova
(o Jánovom krste), o utrpení a
zmŕtvychvstaní, vystúpení do neba,
neskôr o jeho narodení a jednotlivých udalostiach verejného účinkovania, téma príchodu Ducha
Svätého na prvú komunitu apoštolov a ostatných svedkov a pod.
Tieto témy sa preniesli určitým spôsobom aj na život človeka. Už prvá
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komunita začala praktizovať aj určité gestá – v úplnej vernosti Kristovým slovám a skutkom – ktorými
naznačovala najplnšie prijatie
Slova a udelenie milostí. Tieto

Takto možno jasne vidieť úzky
súvis medzi Slovom a sviatosťou.
O tomto súvise Slova a sviatosti
písal pápež Benedikt XVI. v posynodálnej exhortácii Verbum Do-

Foto: Štefan Žembéry

gestá boli nazvané sacramenta, čiže
sviatosti. Takto boli zo strany kresťanov ani nie tak ustanovené sviatosti, ale vlastne objavené, pretože
ich základné (konštitutívne) prvky
ustanovil Pán Ježiš, ale kresťania
ich iba objavili, ustálili ich podstatné prvky a tak začali tieto sviatosti vysluhovať.

mini z roku 2011. V 53. bode
hovorí spoločne o vzťahu Svätého
písma a sviatostí a v nasledujúcich
bodoch 54-55 podrobnejšie rozoberá súvis medzi Božím slovom a
Eucharistiou. „Slovo a Eucharistia
patria tak intímne spolu, že nemožno pochopiť jedno bez druhého: Božie slovo sa stáva
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sviatostným telom v eucharistickej
udalosti“ (Verbum Domini 55). Napokon v 56. bode spomínanej
exhortácie (posynodálneho dokumentu) Verbum Domini hovorí Benedikt XVI. o sakramentálnom
charaktere Božieho slova. V tomto
bode ide o formulovanie sviatostného charakteru Božieho slova. Je
to významná téma, ktorá je teologicky neobyčajne bohatá a pre nás
aktuálna. Už Ján Pavol II. hovoril o
sviatostnom horizonte Božieho zjavenia v encyklike Fides et Ratio
(bod 16). Benedikt XVI. dodáva, že
„...pôvod sakramentálnosti Slova je
práve v tajomstve Vtelenia: Slovo
sa stalo telom (Jn 1,14)“ /Verbum
Domini 56/.
Sviatosť je dôsledok Slova
Na základe uvedeného učenia
možno stanoviť zásadu, že sviatosti
sú dôsledkami Slova a znamenajú
jeho najplnšiu realizáciu. Táto zásada má dôležitý teologický aj pastoračný význam.
Teologický význam tejto zásady
chce pripomenúť, že tak k Božiemu
slovu ako aj k sviatostiam sa má
pristupovať s vierou. Iba tak možno
chápať tieto pravdy a s úžitkom si
ich osvojiť. Bez viery sa nám Sväté
písmo môže zdať ako zbierka múdrych výrokov dávnych ľudí, ktorá
ale postupne stále viac zapadá prachom. Podobne aj sviatosti možno
prijímať – a nezriedka sa, žiaľ, aj
prijímajú – ako určité gestá, ktoré
kňaz skoro na spôsob lekára-operatéra na pacientovi vykonáva. Ten to
pri troške trpezlivosti absolvuje a
vracia sa opäť k predchádzajúcemu
životnému štýlu...
Pri stretnutí človeka s Božím
slovom alebo sviatosťou však vždy
ide alebo má ísť o jeden a ten istý
prístup a to je prístup viery, čiže
otvorenosti pre medziosobnú komunikáciu Boha a človeka. Účinok
Slova dobre vyjadril autor Listu
Hebrejom 4,12: Živé je Božie slovo,
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účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie
duše od ducha a kĺbov od špiku a
rozsudzuje myšlienky a úmysly
srdca. Zo strany človeka je teda
vhodné Slovo a sviatosť vnímať
ako jeden proces stále hlbšieho prenikania mysle veriaceho človeka
do zjavených tajomstiev.
Pastoračný význam zásady
„Sviatosť, dôsledok Slova“ je dôležitý tak pre kňazov ako aj pre
ostatných veriacich. Kňazi a katechéti ako aj rodičia vo svojich pastoračných
a
katecheticko-výchovných snahách
by sa mali predovšetkým nechať
osloviť Božím slovom. Nadovšetko fascinujúcim vzorom v tomto
smere je evanjelium o emauzských
učeníkoch (Lk 24,13-35). Tento
Lukášov úryvok hovorí v prvej
časti o Ježišovej katechéze, výsledkom ktorej bolo „horiace srdce“
učeníkov. V tomto rozpoložení
učeníci pozývajú Ježiša ďalej pod
vlastnú strechu a tam ho spoznávajú celkom spoľahlivo a v nočnej
tme nesú svetlo Ježišovho Slova a
sviatosti naspäť do Jeruzalema
ostatným učeníkom, od ktorých
predtým sklamaní odišli...
Záver
V dejinách duchovného života
boli rôzne obdobia, v ktorých sa
táto zásada plne rešpektovala a to
prinieslo v duchovnom živote veriacich veľký úžitok. Tu možno
mať na mysli najmä prvé tisícročie
kresťanstva. V druhom tisícročí sa
kresťanstvo niekoľkokrát rozdelilo
kladúc dôraz na odlišné ťažiská.
Tretie tisícročie nám poskytuje
sľubné východiská a črtá sa opätovná rovnováha. Potrebná je však
naša snaha porozumieť tejto náuke
o Božom zjavení a dostatok horlivosti v jej uplatňovaní.
Anton Tyrol, generálny vikár
Spišská Kapitula

Viera v mladých
ľuďoch
Ako by som začala, aby to nebolo o iba pekných frázach?!
Každý si veriacich predstavuje
ako bytosti každodenne vysedávajúce v kostole, chodiace so zopnutými rukami, s krížikom na krku...
Nemusí to byť pravda.
Nie každý, ktorý verí sa správa
takto. Mnohí ľudia sa pozerajú
práve len na vzhľad, ako človek
vyzerá a podľa toho súdia. Ale
viera nezávisí od toho či baby
chodia v mini sukniach, chalani v
roztrhaných nohaviciach. Viera,
pravá viera sa skrýva v nás.
Sú ľudia, o ktorých by sme
nikdy nepovedali, že oni majú
silnú vieru v Boha. No keď ich
spoznáme, zistíme, že je to niekto,
kto o ňom vie naozaj veľa a dokáže pomôcť hocikomu bez toho,
aby od neho niečo čakal. A práve
takýto ľudia nás dokážu zmeniť,
dokážu zmeniť náš pohľad na
Boha.
Nezahadzujme šancu zmeniť
sa a pomôcť niekomu vtedy, keď
to naozaj potrebuje.
Lenka Váleková,
ZŠ P. O. Hviezdoslava Trstená

Foto: redakcia
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Z histórie farnosti

Františkáni v Trstenej (4. časť)
Prví františkáni prichádzali a pôsobili na území mesta a farnosti podľa hmotnej fundácie kňaza Jána Karkošku. Pre ubytovanie im slúžil drevený príbytok s kamennými základmi, ktorého počiatky možno datovať
do konca päťdesiatych rokov 18. storočia. Nachádzal sa pri ceste smerom ku obci Liesek. V súčasnosti prebiehajú identifikačné práce v spolupráci s odborníkmi z oblasti archeológie. Domnievame sa, že táto nedávno
odkrytá stavba - presnejšie jej základy - bola pôvodne františkánskym domom ešte pred postavením samotného
kláštora v centre na dnešnom Námestí Milana Rastislava Štefánika. Podľa hodnoverných archívnych záznamov
je dnes možné takmer s istotou určiť, že uvedené objavené základy v chotári mesta boli pôvodne depozitárom,
kde bývali františkáni z Okoličného a zároveň tu odkladali svoje veci pri svojom pastoračnom a misionárskom
pôsobení na hornej Orave.
Prvá budova františkánov štvrtý deň po vykonaní obhliadky
mimo mesta
miesta za účasti osôb z mestského
Úradným rozhodnutím zo dňa 5. úradu ako aj delegátov, ktorí boli
júna 1757 Mestský úrad v Trstenej vyslaní obcou a viacerých iných,
vyčlenil na konci mestečka smerom sme na konci mestečka smerom na
na východ k obci Liesek pozemok východ k obci Liesek vyčlenili na
pre františkánov z Okoličného. La- voľnom pozemku časť ornej pôdy v
tinský dokument
hovorí toto: „Prostredníctvom pátra
gvardiána Rádu
menších
bratov
svätého Františka
zo ctihodného kláštora v Okoličnom
mi bola predložená
žiadosť ako prefektovi a provízorovi
Oravského panstva
v písomnej podobe.
Výslovne obsahovala láskavý príkaz
Foto: súkromná zbierka
Vašej Excelencie v
tom zmysle, aby bola vzatá do dĺžke 23 siah a v šírke 17,5 siahy.
úvahy predmetná žiadosť dôstoj- Potom, ako sa vytýčili hranice,
ného pátra provinciála Salvato- tento pozemok sme od ostatnej
riánskej provincie, ktorú predložil časti z oboch strán na konci ornej
aj Vašej Excelencii. Na základe pôdy vyčlenili a s obozretnosťou
toho mu bol poskytnutý aj priaznivý sme ho vyňali z užívania mestského
súhlas vo veci udelenia pozemku na spoločenstva. Následne tento pozeúzemí mestečka Trstená pre pátrov, mok ako aj dve maličké izby i jednu
ktorí toho času pôsobia na miestach komôrku s malou ohradou pre batohto panstva. Na ňom by si mohli ránky slúžia na uloženie milodarov
postaviť dom v tvare depozitára, čo ako aj pre (ubytovanie) dôstojného
odporúčame na základe vzájomne pátra Gaudencia Jablonského,
zhodnej mienky. Tomuto hore uve- ktorý je špirituálom tu pôsobiacich
denému rozhodnutiu, ktorý je aj pátrov a zároveň súčasným gvarnaším skromným záväzkom, zo všet- diánom ctihodného kláštora v Okokých síl túžime zadosťučiniť. Na ličnom. Toto robíme na základe
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priaznivého, láskavého schválenia
a potvrdenia Vašej Excelencie v
mestečku Trstená. Dané v Trstenej
5. júna 1757.“ Dokument bol podpísaný prefektom Oravského panstva Jánom Besnákom a jeho
provízorom Alexejom Nozdrovickým. Zámer postaviť budovu
pre františkánov
mimo mesta pri
ceste smerom na
Liesek odsúhlasil latinským dokumentom
aj
správca Oravského panstva
gróf Juraj Erdödy v Bratislave 16. júna
1757. Táto historická správa hovorí v preklade
toto: „Rozhodnutie Jeho Excelencie. Pátrom františkánom zo Salvatoriánskej provincie, ktorí pôsobia
na slávnom Oravskom panstve, potvrdzujeme vyčlenený pozemok na
území mestečka Trstená, aby si na
ňom mohli postaviť depozitár, pričom vo všetkom rešpektujem právo
nášho panstva.“
Druhá budova - kláštor v
meste
Prvé zmienky o Židoch v Trstenej
sa objavujú s počiatkom stavania
kláštorného objektu františkánov
na hlavnom námestí v Trstenej už
koncom 18. storočia. Mesto
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Trstená v bližšie nedatovanej sťažnosti z konca 18. storočia písalo
správu na úrad Oravskej stolice, že
istý Žid menom Jakub z Brezovice
na základe len nedávno potvrdených privilégií si na námestí v
Trstenej otvoril výsek mäsa. Kostol
svätého Juraja s ním bezprostredne
susedil.
So začiatkami pôsobenia Rehole menších bratov františkánov v
Trstenej na prelome 18. a 19. storočia boli spojené aj nedoriešené majetkovoprávne spory s mestom a s
vtedajším richtárom Matúšom Cirulom. Samotná stavba františkánskeho kláštora i cirkevnej školy
dlho chátrala pre nevyjasnenosť
majetkových vzťahov. Rezidencia
pátrov františkánov ešte ani v polovici deväťdesiatych rokov 19. storočia nebola celkom dokončená.
Keďže stavba kláštora a školy dlho
chátrala, mesto sa ju rozhodlo predať na dražbe. Podľa záznamov je
doložené, že pozemok i stavbu
kúpil Žid z Tvrdošína menom Michal Hans, ktorý za to vyplatil 1655
rýnskych zlatých s pôvodným zámerom otvoriť tam krčmu. Mesto
Trstená sa však rozhodlo odkúpiť
rozostavanú stavbu kláštora späť a
dňa 8. júna 1803 tomuto Židovi Michalovi Hansovi vyplatilo spomenutú sumu. Pôvodne na námestí
pred domom istého Paldiu stála
panská krčma s výčapom. Podľa
svedectva dokumentov v tom čase
z nej boli už len ruiny. Preto tento
pozemok nepridelilo mesto Židovi,
ale na žiadosť trstenských mešťanov ho poskytlo pre postavenie
školy a na stavbu kláštora františkánov. Na schôdzi mestského zastupiteľstva zo dňa 22. februára 1807 sa
odsúhlasilo dostavať kláštornú rezidenciu, ktorá bola ocenená na
3900 zlatých. V roku 1833 vo filiálkach i v meste Trstená žilo 3765 katolíkov. Okrem toho vo farnosti žilo
80 Židov.
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Stavba kláštora
Z roku 1775 sa v mestských protokoloch zachovali záznamy v dobovej slovenčine, ktoré vypovedajú o
pridelení pozemku františkánom na
dnešnom Námestí Milana Rastislava Štefánika v Trstenej a zároveň uvádzajú odhodlanie veriacich
a mešťanov priložiť ruku k dielu
pri stavbe novej kláštornej rezidencie. Dňa 16. 8. 1775 na zasadnutí
mestskej rady v Trstenej sa konštatovalo, že pre pátrov františkánov
bol darovaný pozemok uprostred
mesta pri panskej krčme o výmere
13,5 x 4,5 siahy a ďalší pozemok o
výmere 60,5 x 12 siahy. Bol zabratý pozemok Juraja Paldiu o výmere 16,5 x 7 siahy s podmienkou,
že Juraj Paldia a Ján Májovský dostanú primeranú kompenzáciu. Zároveň mu bolo vyplatených 200
rýnskych zlatých. Dňa 20. 5. 1775
mestská rada prijala uznesenie, že
františkánom sa prispeje sumou
100 zlatých, na stavbu sa im dá 100
siah kameňa, každý týždeň dostanú
desať robotníkov k stavbe múru.
Od každej štvrtinovej usadlosti
budú posielaní štyria robotníci
každý deň v čase od 6. do 9. hodiny, pričom majú pomáhať murárom pri stavaní pomocnými
prácami. Účtovné záznamy mestečka Trstenej z roku 1797 zaznamenávajú, že mešťania dali
františkánom nielen verejný mestský pozemok, ale zároveň im bol
daný do správy aj Kostol svätého
Juraja, ktorého hodnota v tom čase
bola odhadovaná na 5000 zlatých.
Na postavenie kláštornej rezidencie
mesto prispelo 112 siahami nalámaného kameňa v celkovej hodnote 336 zlatých. Murárovi mesto
vyplatilo ako podporu za jeho
prácu 200 zlatých. Pri stavbe sa zúčastnilo celkom 450 robotníkov,
ktorým bolo vyplatených celkom
90 zlatých. Taký istý počet robotníkov nosilo vápno na stavbu kláš-

tora. Samotné lámanie kameňa
stálo 60 zlatých. Furmanka nalámaného kameňa stála mesto 40
zlatých. Práca robotníkov vo vápenici, kde sa pripravovalo vápno,
mesto hodnotilo na sumu 45 zlatých. Mesto na stavbu kláštora venovalo jednu vápenicu vypáleného
vápna v hodnote 350 zlatých.
Zosnulí františkáni v Trstenej do roku 1945
Dobové latinské historické záznamy, ktoré viedli o sebe františkáni, nám poskytujú akúsi
vnútornú reflexiu a pohľad na
osobnosti františkánov, ktorí zomreli v Trstenej a ich životný osud
bol s tunajšou farnosťou nerozlučiteľne previazaný.
Rehoľný brat Alojz Sameliak bol
terciárom a bol kuchárom. Zverený
úrad zastával so serafínskou horlivosťou. Zomrel uprostred modlitieb svojich spolubratov v 60. roku
života a v 40. roku svojej rehoľnej
služby v Trstenej dňa 24. januára
1936.
Páter Áron Križan bol predstaveným miestneho kláštora. Podľa záznamov z dňa 16. januára 1870
spadol uprostred izby počas večerných hodín. Ako ležal na dlážke,
pichalo ho v ľavej nohe. Aj napriek
urýchlenej lekárskej pomoci,
deväť dní pretrvávala ostrá bolesť
Bol zaopatrený sviatosťami. Zomrel v 62. roku svojho života uprostred
modlitieb
svojich
spolubratov a veriacich v Trstenej.
Stalo sa tak v Trstenej 25. januára
1870.
Filip Gyorgyovits (Ďorďovič) bol
výbercom daní v Tvrdošíne a bol
hlavným prísediacim Oravskej stolice. Františkánske záznamy ho
uvádzajú ako mimoriadne štedrého
darcu kláštora v Trstenej. Zomrel
dňa 1. februára 1824.
Páter Justín Loffay bol miestnym
kazateľom a duchovných exercitátorom. Ako učiteľ na základnej
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škole učil 38 rokov. Zomrel v 79.
roku života, v 55. roku kňazstva a
61 rokov bol rehoľníkom. Zomrel
uprostred svojich spolubratov zaopatrený sviatosťami dňa 2. februára 1940.
Páter Canutus Hrebíček bol emeritným kazateľom a predstaveným
kláštora v Trstenej. Bol chorý na
vodnatieľku a počas deviatich týždňov bol pripútaný na lôžko. Zomrel
zaopatrený sviatosťami dňa 5. februára 1851 v Trstenej.
Páter Ľudovít Potocký stál dlhé
roky v čele provincie. Podporoval
františkánsku mládež v jej aktivitách a horlivo šíril úctu k eucharistickému Ježišovi. Zomrel v 84. roku
života, v 63. roku ako člen rehole
františkánov a v 60. roku kňazstva.
Bol aj učiteľom v miestnej škole v
Trstenej. Zomrel zaopatrený sviatosťami 23. februára v roku 1936.
Vo františkánskych záznamoch je
uvedené, že bočný oltár Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Kostole
svätého Juraja v Trstenej požehnal
dňa 16. júla 1893. Dňa 29. októbra
1904 požehnal hlavný oltár vo františkánskom kostole. V roku 1905 do
miestneho františkánskeho kostola
bolo zaobstaraných štrnásť obrazov
krížovej cesty, ktoré 3. októbra
1905 požehnal predstavený kláštora
- páter Ľudovít Potocký. Obrazy
boli namaľované v Akadémii kresťanskej v Prahe. Ich cena bola 1080
korún. Väčšou sumou na ne prispel
páter Ľudovít Potocký. Na základe
rozhodnutia pátra provinciála Izidora Ozoraiho bolo z pokladnice
kláštora venovaných 200 korún.
Kaplnku Božieho hrobu vo františkánskom kostole spolu s obnoveným oltárom požehnal páter
Ľudovít Potocký na Turíce dňa 4.
júna 1910.
Dňa 26. februára 1874 zomrel v
Trstenej rehoľný brat Šebastián
Vidlička.
Dňa 10. marca 1807 zomrel brat
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Salvátor Kubica, ktorý bol kuchárom v miestnom kláštore.
Páter Nikodém Mamira, rodák z
Trstenej, bol zástupcom predstaveného kláštora v Trstenej. Stal sa kaplánom vo farnosti Klin Zákamenné. Keď vypomáhal s duchovnou starostlivosťou v Mútnom, pri prechode mostu ho strhol
prúd vody. Jeho spoločník - farár z
Krušetnice - ho vytiahol na breh,
kde dostal srdcový záchvat. Zomrel
19. marca 1874 zaopatrený v Zákamennom. Vo františkánskej kronike
sa o ňom uvádza, že v roku 1865
do zvonice Kostola svätého Juraja
v Trstenej venoval zvon. V tom
čase bol kaplánom vo Veľkých
Ripňanoch. Páter Nikodém Mamira pôvodne pochádzal z Trstenej.
Zvon bol konsekrovaný pomocným ostrihomským biskupom Jozefom Viberom k úcte svätého
Floriána. Páter Nikodém Mamira
na zvon prispel sumou 101 zlatých
a 75 denárov.
Rehoľný brat Henrich Ignác Janíček zomrel v Trstenej v 81. roku života, v 42. roku rehoľnej služby.
Zomrel náhle na infarkt o druhej
hodine ráno dňa 27. marca 1932.
Páter Zefirín Lašš zomrel zaopatrený sviatosťami v pokročilom
štádiu tuberkulózy. Stalo sa tak v
65. roku života a 40. roku kňazstva
dňa 28. marca 1933.
Páter Eugen Vilček z Podvilku zomrel náhlou smrťou dňa 6. apríla
1926 v Trstenej. Zastával úrad
apoštolského predstaveného miestneho kláštora.
Páter Anaklét Kuchárek bol učiteľom na miestnej cirkevnej škole.
Zomrel v 62. roku svojho života v
Trstenej dňa 9. apríla 1876 zaopatrený sviatosťami.
Páter Pavol Mendralák bol dlhoročným riaditeľom cirkevnej školy.
Horlivo si počínal ako kaplán v duchovnej službe. Zomrel v 60. roku
svojho života dňa 21. apríla 1819.
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Páter Lambert Kovarík bol
miestnym kaplánom a učiteľom
náboženstva v tunajšej škole. Zomrel v 59. roku svojho života na
vodnatieľku v Trstenej dňa 26. apríla 1928.
Páter Florentius Bugáni pôsobil
ako miestny kazateľ a kaplán v
Ústí. Zomrel v 71. roku svojho života v Trstenej dňa 29. apríla 1876.
Páter Matej Javorský bol miestnym kazateľom a predstavený
kláštora v Trstenej. Vďaka jeho
úsiliu sa postavila nová budova
kláštora. Zomrel dňa 2. mája 1824
v Trstenej zaopatrený sviatosťami.
Rehoľný
brat
Maximilián
Smutný zomrel v Trstenej dňa 28.
mája 1793.
Páter Vojtech Živecký bol pôvodne predstavený miestneho kláštora. Zomrel v Trstenej dňa 16.
júna 1800.
Páter Libor Mazurčík bol tunajším
kazateľom. Zomrel na vodnatieľku
dňa 17. júna 1857 v Trstenej.
Páter Fridrich Záni bol majstrom
novicov, kazateľom a horlivým
škapuliarskym ctiteľom. Zomrel v
Trstenej dňa 1. augusta 1936, v 74.
roku svojho života a v 51. roku
kňazstva. 58 rokov pôsobil v reholi. Skonal po krátkej chorobe na
porážku v Trstenej, kde je aj pochovaný.
Páter Marián Matejkovič bol
predstaveným kláštora v Trstenej.
Zomrel dňa 15. septembra 1800.
Rehoľný brat Kassián Potkanovič
bol terciárom, organistom a ekonómom kláštora. Zomrel náhlou
smrťou (vypadol z autobusu), keď
sa vracal z návštevy svojich veriacich. Zomrel v Ružomberku v nemocnici dňa 7. októbra 1945 v 54.
roku svojho života, v 37. roku v rehoľnej službe.
Páter Juraj Novotný bol v Trstenej učiteľom v cirkevnej škole, katechétom a vikárom kláštora.
Zomrel v Trstenej dňa 31. októbra
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1882.
Páter Hilarion Kuhajda bol učiteľom náboženstva. Zomrel v Trstenej dňa 19. novembra 1832 v 78.
roku svojho života a v 56. roku rehoľnej služby.
Rehoľný brat Otto Viszek Zai zomrel v Trstenej v 46. roku svojho
života dňa 25. novembra 1854 na
zápal pľúc.
Páter Bernard Andrejkovič zo-
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mrel v Trstenej na rakovinu žalúdka dňa 23. decembra 1854. V
Trstenej pôsobil zástupca predstaveného miestneho kláštora.
Záver
Dejiny kláštora i Kostola svätého
Juraja sú nezmazateľným spôsobom previazané so životmi konkrétnych osôb. Práve budúci rok
2014 si pripomíname okrúhle 240.
výročie oficiálneho príchodu

Rehole menších bratov františkánov do Trstenej. Tento časový míľnik by mal byť pre každého z nás
pripomenutím si duchovných zásluh františkánskej rehole pre rozvoj mesta i farnosti nielen na
rovine pastoračnej, ale aj na úrovni
rozvoja cirkevného školstva,
kultúrnych i celospoločenských
aktivít v Trstenej.
Marek Ďurčo

Historické premeny sakrálnej architektúry
a vývoj farského Kostola svätého Martina
v Trstenej
Každý národ, aby sa mohol
hrdiť týmto titulom, musí mať
svoju kultúru, reč, svoje tradície.
Bez nich by sme nemohli hovoriť o
danej svojbytnosti v časopriestore
dejín.
Človek sa už od nepamäti snažil patriť k danej kultúre, prispôsoboval jej svoj život, správanie.
Vytváral a zanechával po sebe nezmazateľné stopy rozvíjaním miest,
mestečiek, dedín, kde zveľaďoval
svoje poznatky, prácu. Každá obec
dýcha nezabudnuteľným tokom dejinného času, ktorý je mnohokrát
ukrytý v útrobách útržkov pamätí
dodnes zachovaných v archívoch,
zbierkach. Takto nepoznajúc
vlastné historické korene len nevšímavo prechádzame okolo „starých“
budov, ktoré pre mnohých až tak
veľa neznamenajú.
Ale, keďže sa vždy nájdu ľudia,
ktorým nie je ľahostajné, čo bolo
pred nami a čo bude po nás, sme
svedkami jasných miest našej histórie, ktoré nám explikujú v podobe
štúdií, brožúrok, kníh.
V roku 2011 sme aj v našom
mestečku boli svedkami a čitateľmi
publikácie historika Marek Ďurča,
ktorá pod záštitou farského úradu
bola vydaná k 640. výročiu prvej
písomnej zmienky o Trstenej a

niesla názov Vznik farnosti v stredovekom mestečku Trstená a
najstaršie privilégiá.
Dnes chcem upriamiť pozornosť našich čitateľov na novú publikáciu od tohto istého autora,
ktorý sa nám snaží osvetliť udalosti
v historických súvislostiach. Nový
titul nesie názov Historické premeny sakrálnej architektúry a
vývoj farského Kostola svätého
Martina v Trstenej.

V tejto publikácii sa zameriava
na priblíženie vzniku a vývoja
nášho farského Kostola sv. Martina, načrtáva vývoj Kostola svätého Juraja v Trstenej, upriamil
svoju pozornosť na iné sakrálne
stavby ako sú: Kaplnka Panny
Márie pri farskom kostole, socha
svätého Floriána, socha sv. Jána
Nepomuckého, socha Panny Márie

pod Hálečkovou, ale nezabúda ani
na iné kaplnky, kríže, sochy a cintoríny.
Okrem sakrálnych stavieb sa
autor zameral aj na osobitosti týkajúce sa nášho mesta, ako bol príchod Židov a vytvorenie židovskej
náboženskej obce v Trstenej, vznik
a fungovanie inštitútu pre chudobných – mestského chudobinca, zachovaný zoznam kňazov, ktorí tu
pôsobili od najstarších čias.
Táto publikácia nám ozrejmí
celkový pohľad na históriu našej
farnosti a prispeje k tomu, aby sme
aj bez patričnej vzdelanosti pochopili, že:
„Ľudské výtvory - kláštor, oba kostoly, židovská synagóga a iné sakrálne artefakty - v akejkoľvek
dejinnej podobe nie sú len hmotnými ľudskými výtvormi, ktoré
majú svoju účelovosť pre človeka v
prostredí. Majú aj hlbšiu podstatu,
než je materiálna povaha vecí, pretože inšpiráciou ich vzniku bol
nielen ľudský duch, ale aj spoločensko-kultúrne i náboženské prostredie, ktoré konkrétnych ľudí v
čase a priestore formovalo a oni
ho pretvárali podľa svojich potrieb, vnútorných túžob a želaní.“
(Ďurčo Marek, 2013, s. 76)
Andrea Šprláková
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V službe Bohu

V službe Bohu
Už od letných prázdnin ho vídame v kňazskom rúchu pri oltári, kde spolu s nami, veriacimi farnosti Trstenej, prednáša k Bohu svoje prosby a prosby za nás. Mladý človek, kňaz, náš nový pán kaplán Mikuláš Grich
patrí k tým, ktorí neváhali odpovedať na božie volanie a svoj život zasvetili službe Najvyššiemu.

Pán kaplán, mohli by ste sa
našim čitateľom v krátkosti predstaviť – odkiaľ pochádzate, prípadne prezradiť niečo o vašej
rodine?
Pochádzam zo Spišskej Starej
Vsi z mestečka, ktoré patrí medzi
tie najmenšie na Slovensku. Oblasť,
v ktorej som prežil svoje detstvo,
ukončil základné a stredoškolské
vzdelanie, sa volá Zamagurie.
Spišská Stará Ves hraničí s Poľskom, preto aj miestni obyvatelia sú
považovaní za Goralov.
Jediným mojím vysokoškolským vzdelaním je teológia, po
ukončení ktorej som začal v roku
2007 pôsobiť ako kňaz vo farnosti
Spišské Podhradie, kde som sa
zdržal jeden rok. Zo Spišského
Podhradia som postúpil do rodiska
už zosnulého biskupa Františka
Tondru, kde som pôsobil dva roky.
Potom som putoval na Liptov do
pekného a celkom živého mesta
Ružomberok, v ktorom som ostal
tri roky. No a po týchto rokoch som
našiel útočisko tu v Trstenej. Síce
neviem, ako dlho tu zostanem, ale
verím, že tu budem spokojný a
šťastný.
Čo sa týka mojej rodiny, boli
sme štvorčlennou rodinou. Ja,
mama, otec, sestra. Otec už zomrel,
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takže sme ostali už len traja. Od
mala som bol vychovávaný v katolíckom duchu. Viera sa u nás jednoducho praktizovala a praktizuje,
teda určite nie je len tradičná.
Všetci traja žijeme v iných častiach
Slovenska, ale vždy si nájdeme
chvíle, kedy sa spoločne stretneme.
To nás robí navzájom šťastnými,
lebo sa máme veľmi radi.
Čoraz viac klesá u mladých
mužov túžba po kňazstve. Prečo a
kedy ste sa vy rozhodli pre
kňazstvo?
Bolo to pred dvanástimi rokmi
a určite preto, lebo Boh vzbudil vo
mne túto túžbu.
Máte nejaké vzory? Ak áno,
aké, a prečo práve tie?
Mojím vzorom je Ježiš Kristus.
Je ním preto, že mi ukazuje, ako
mám prežívať svoj pozemský život
vo vzťahu k Bohu, k ľuďom a ku
všetkému tomu, čo do života prichádza. A prečo práve on? Lebo
chcem s istotou dosiahnuť šťastný
večný život.
Pápež Benedikt XVI. v posolstve k 47. svetovému dňu
spoločenských komunikačných
prostriedkov, vyzval veriacich, aby
sa aktívne podieľali na evanjelizácii cez sociálne siete. Vy sám ste
bloger, resp. boli. Ako prebieha
táto evanjelizácia? Aké sú výhody
alebo
nevýhody
takejto
evanjelizácie?
Ak sa človek zapojí do evanjelizácie cez sociálne siete, môže tým
pomôcť priblížiť sa k Bohu aj
takým, s ktorými sa možno nikdy
počas pozemského života nestretnete a takých môže byť aj veľmi
veľa. No treba rátať vždy s tým, že
budú aj vždy mnohí, ktorí moju

evanjelizáciu skritizujú a vysmejú.
A vtedy je dôležité uchovať si
chladnú hlavu a neriešiť to, pretože
presviedčať ich o opaku nemá
zmysel. Kto chce, tak to prijme a
kto nechce, tak to neprijme. Kto sa
však začne hájiť a začne presviedčať, dostane sa do bludného kruhu,
privedie ho to do nervozity, ku
sklamaniu a možno aj k neochote
znova evanjelizovať cez sociálne
siete.
Čomu sa venujete vo voľnom
čase, aké sú vaše záľuby?
Medzi moje záľuby patrí šport,
duchovné rozhovory, zábava, rybárčenie, keď sa mi dá, veľmi rád
si pospím aj cez deň, rád si pozriem aj nejaký ten dobrý film a
mnoho iného. Som otvorený pre
každého, kto má o to záujem.
Máte nejakú víziu, predstavu
do budúcnosti?
Chcel by som byť do konca života šťastný a spokojný. A čo sa
týka ostatných plánov a vízií? Čím
menej človek plánuje, tým menej
býva sklamaný. Ja som otvorený
pre každý deň, čo príde, to prijímam, pričom každý ten deň prežívam s týmito heslami: „Nech slnko
nezapadá so zlom v tvojom srdci.
Všetko je tak, ako má byť. Čo má
byť, to bude. Všetko, čo prichádza
dennodenne do môjho života, je
pre mňa to najlepšie.“
Chcete ešte niečo odkázať,
dodať?
Choďme si dennodenne za svojimi cieľmi, užívajme si tohto pozemského života, no nikdy nie bez
Boha, ale vždy v spojení v jednote
s ním.
Andrea Šprláková
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Kauza beatifikácie otca biskupa Jána Vojtašáka
Veriaci sa často pýtajú na vývoj
procesu beatifikácie otca biskupa
Jána Vojtaššáka.
Považujem to za veľmi dobré,
pretože je to svedectvo, že presvedčenie Božieho ľudu o povesti svätosti tohto Božieho služobníka je
značne silné a všeobecné rozšírené.
K procesu beatifikácie biskupa
Jána Vojtaššáka vyzval bl. Ján
Pavol II. pri svojej apoštolskej návšteve Slovenska na Mariánskej
hore v Levoči 3. júla 1995. Už v auguste toho istého roku spišský biskup Mons. František Tondra, ktorý
nás už predišiel do večnosti, ustanovil prípravnú Komisiu procesu.
Jej predsedom bol súčasný pomocný spišský biskup Mons. Andrej Imrich a členmi kňazi
František Novajovský a Ján Duda.
Zároveň ustanovil aj poradcov, ktorými sa stali Mons. Viktor Trstenský, ThDr. Jozef Koštiaľ (kňaz na
odpočinku žijúci v Liptovskej
Osade) a Ján Butkay (vtedajší
správca farnosti Harichovce). V
roku 1996 na jarnom zasadaní
Kňazskej rady Spišskej diecézy boli
prijaté opatrenia pre začatie diecéznej fázy procesu blahorečenia.
Úlohu žiadateľa (aktora) prevzala
na seba Spišská diecéza (vtedy na
čele so spišským diecéznym biskupom Mons. Františkom Tondrom) a
konateľom (postulátorom) z rozhodnutia spišského biskupa sa stal
kňaz Ján Duda. Ešte do konca roka
1996 udelil vtedajší pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk súhlas
s tým, aby sa proces blahorečenia
mohol začať v Spišskej diecéze.
Súhlas s procesom blahorečenia
vyjadrili jednomyseľne všetci vtedajší diecézni biskupi Slovenska. V
novembri roku 1996 vydala Kongregácia pre kauzy svätých rozhodnutie, že zo strany Svätej Stolice nič
neprekáža, aby sa proces mohol

začať. A tak spišský biskup
Mons. František Tondra vymenoval svojich delegátov,
ktorých úlohou bolo zozbierať dôkazy, ako aj Komisiu
historikov za účelom objasnenia niektorých historických súvislostí zo života
otca biskupa Jána Vojtaššáka
a Komisiu teológov, ktorých
úlohou bolo preskúmať listy
a iné písomnosti Božieho
služobníka z hľadiska pravovernosti vo viere a v cirkevných mravoch. Po štyroch
rokoch intenzívnej práce v
roku 2000 boli všetky spisy
zapečatené a približne 20 balíkov spisov bolo dopravených zo Slovenska na
Kongregáciu pre kauzy svätých. Spisy do Ríma viezol autom
terajší spišský biskup a vtedajší vicerektor Kňazského seminára
Mons. Štefan Sečka a postulátor
kauzy Ján Duda.
Po ukončení procesu na diecéznej úrovni sa začal proces na rímskej úrovni na Kongregácii pre
kauzy svätých. V tom čase Kongregácii pre kauzy svätých predsedal
portugalský kardinál Saraiva a tajomníkom bol poľský arcibiskup
Mons. Edward Novak. Za relátora
bol ustanovený páter Fokciński. Na
september roku 2003 bola plánovaná pastoračná návšteva Svätého
Otca Jána Pavla II. na Slovensko.
Preto na jar otec biskup František
Tondra vyslal do Ríma skupinu
troch cirkevných právnikov, aby na
Kongregácii dotiahli otázku prípravy blahorečenia otca biskupa
Jána Vojtaššáka. Do Ríma teda vycestoval Ján Duda a spolu s ním
Róbert Brtko a Miloš Pekarčík.
Ako notári k nim boli priradení
kňazi Jozef Skupin a Marián Jabrocký. Po piatich týždňoch práce

bola vyhotovená a na Kongregácii
odovzdaná 603 stránková kniha o
živote a mučeníctve Božieho sluhu
biskupa Jána Vojtaššáka a pracovná skupina odcestovala na Slovensko krátko pred Veľkou nocou.
Vo veľkonočnom čase roku 2003
bol spišskému biskupovi Mons.
Františkovi Tondrovi doručený list
podpísaný vtedajším substitútom
Štátneho sekretariátu Svätej Stolice - arcibiskupom Leonardom
Sandrim (dnes je kardinálom prefektom Kongregácie pre východné
cirkvi), že: „Svätá Stolica si veľmi
váži Božieho sluhu biskupa Jána
Vojtaššáka, avšak nateraz nepovažuje za vhodné vyhlásiť ho za blahoslaveného.“ Preto v roku 2003 k
blahorečeniu otca biskupa Jána
Vojtaššáka nedošlo.
V tom istom roku spišský biskup nariadil exhumáciu ostatkov
biskupa Jána Vojtaššáka z hrobu v
Zákamennom, dal ich preskúmať
znalcami zo súdneho lekárstva
a následne boli pochované
a uložené v Katedrále sv. Martina
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v Spišskej Kapitule.
Svätosť je teologickou záležitosťou. Musí byť jasná, žiarivá,
lebo má byť odrazom či zrkadlom
svätosti samého Boha. Veľmi výstižne to vyjadril pápež Benedikt
XVI., keď sa ho pýtali na blahorečenie arcibiskupa San Salvadora
Camaru. Vtedy pápež povedal, že s
menom arcibiskupa niektorí ľudia
spájajú „politické otázky“. Preto
treba ešte počkať, aby sa jas jeho
svätosti mohol ľuďom ukázať v
plnom svetle. Pápež však vyjadril
istotu, že k jeho blahorečeniu jedného dňa dôjde. Myslím si, že
otázka otca biskupa Vojtaššáka je
podobná, pretože niektorí jeho pôsobenie až príliš spájajú s vojnovým
Slovenským štátom a deportáciami
obyvateľstva židovského pôvodu.
Modlitba a očakávanie však
nikdy nevyjde nazmar. Ako sa
správne vyjadril súčasný kardinál
prefekt Kongregácie pre kauzy svätých Angelo Amato, proces blahorečenia
je
„hagiogragickou
katechézou“: je to dlhodobé odhaľovanie a objavovanie prvkov svätosti a Božej prítomnosti v živote
Božieho služobníka.
Zároveň je to systematická
práca odborníkov na odhaľovaní
detailov z jeho života. Veríme, že
všetka táto činnosť, ktorú vyvíja aj
súčasný spišský biskup Mons. Štefan Sečka, ktorý bol vymenovaný
za spišského biskupa práve v deň
smrti Božieho služobníka (4. augusta 2011), bude vyslyšaná a prinesie svoje ovocie. Veľké veci sa
nikdy nerodia ľahko. A proces blahorečenia otca biskupa Jána Vojtaššáka je určite mimoriadnou a
veľkou vecou, darom a časom milosti pre veriacich Spišskej diecézy
i Slovenska.
Ján Duda, súdny vikár
Spišská Kapitula
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Deti a mládež

Rozdávame úsmevy
Ďalší školský rok bol za nami a
pred nami vytúžené leto. Čo robiť
so svojím voľným časom? Riadení
heslom "Radosť rozdávaním rastie" sa mladí ľudia z našej farnosti
rozhodli aj tento rok zorganizovať
pre deti a tínedžerov program plný
zábavy, pohybu a kreativity.
S názvom T4T (tí-for-tí ) ste sa
počas týchto prázdnin určite už
viackrát stretli. Išlo o akciu realizovanú dobrovoľníkmi, členmi
Trstenského mládežníckeho parlamentu (TMP) a CVČ Trstená. Prebiehala pravidelne od pondelka do
piatka počas júla na ihriskách sídliska Západ. Každé ráno si mohli
záujemcovia zahrať jeden z ponúkaných športov alebo v tvorivých
dielňach vytvoriť nejakú peknú
ozdobu. T4T sa prvý týždeň zúčastnilo vyše 60 detí a neskôr ich bolo
okolo 25-40. V auguste sme v
utorky a stredy rozbehli pre stredoškolákov a starších večerný volejbal. Posledné týždne napokon
patrili futbalu, na ktorý až do polovice septembra pravidelne chodievalo približne 18-28 nadšencov.
Michal Hucko, predseda mládežníckeho parlamentu a absolvent
školenia KomPrax (Kompetencie
pre prax) spísal projekt na podporu
týchto akcií. Podarilo sa mu získať
financie, pomocou ktorých bolo
možné zorganizovať aj Fresh Day
- výlet na Roháčske plesá spojený

Foto: autor

s hľadaním "kešiek." Podobne Simona Kuráňová, taktiež z KopPraxu dostala príspevok pre
uskutočnenie veľkej mestskej pokladovky.
Takouto angažovanosťou môžu ísť
títo mladí príkladom pre ostatných,
ako prekonať zónu komfortu, urobiť niečo pre druhých a získať
novú zručnosť.
Všetkým zúčastneným animátorom patrí veľké poďakovanie za
ich šľachetnosť, veľkodušnosť,
silu prekonávať sa, tvorivosť a odvahu robiť niečo pre Pána i blížnych. Vďaka všetkým, ktorí nám
vymodlili Božie milosti, mamičkám, že kedy-tedy poslali nejaké
sladkosti a samozrejme deťom, s
ktorými sme mohli prežiť krásny
čas v radosti, spoločenstve a modlitbe.
Teraz máme pred sebou výzvu
naučiť sa od roľníka čakať a tešiť
sa aj z malých vecí. Semeno je hodené do zeme a Pán dá všetko potrebné preto, aby prinieslo úrodu v
pravý čas, keď prijmeme jeho pozvanie ku spolupráci. Preto žime
tak konkrétne, ako sa neviditeľný
a Všemohúci Boh stal viditeľným
a spolupútnikom v Ježišovi Kristovi. On je naším priateľom na
svadbe v Káne, v zápase futbalu,
života i na kríži a ponúka nám radostné zmŕtvychvstanie.
Lukáš Surovčík
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Kresťanská mládež v Trstenej?
Keď sa na mňa šéfredaktorka deľné sv. omše, sv. spoveď...). Ako
obrátila s prosbou či by som mohol je to možné? Jasné, každý by teraz
niečo napísať do časopisu Radosť o mohol napadnúť prípravu na birmládeži v Trstenej a ešte kresťan- movku, že je asi zlá alebo, že aniskej, tak som bol veľmi na vážkach mátori (väčšina z nich sú skúsení
o čom písať. A to hlavne preto,
lebo nie je veľa o kom a čom
písať - samozrejme česť výnimkám, ktorým za ich aktivitu, nasadenie a mnohokrát
vytrvalosť v dobrom, keď sa
nedajú znechutiť pri neustálej
kritike iných, patrí VEĽKÁ
VĎAKA. V čom je teda problém?
V Trstenej tvoria kresťanskú mládež tieto skupiny:
Foto: Lukáš Surovčík
miništranti, birmovanci, zbor
Mária, mladí v T4T projekte, ľudia dospelí ľudia, ktorí majú už vlastné
v okolí kostolíka a Cool Club. rodiny a obetujú svoj čas a za to im
Keďže som bol dlhodobo mini- ďakujem) ich nevedia pritiahnuť a
štrantom a mal som možnosť pra- podobne, ale verte mi, tým to nie
covať s birmovancami, tak budem je, lebo birmovka nemá za úlohu
spomínať iba tieto dve skupiny. meniť ich myslenie a vieru, ale uroZvyšné štyri nemám oprávnenie biť z nich dospelých kresťanov,
hodnotiť, pretože nie som tým, čo ktorí budú viesť túto našu farnosť.
ich riadi, ale ešte raz by som chcel Lenže mnohí z nich nemajú ani
vyjadriť vďaku za to všetko, čo pre kresťanské základy na úrovni diefarnosť robia. Mohol by som sa vy- ťaťa (hovorím o mladých, ktorí
jadriť ešte k T4T, ale o tom by mal boli pokrstení a na 1. sv. prijímaní)
písať niekto iný, alebo don Martin a za to môže vo väčšine prípadov
Rožek v tomto čísle časopisu. rodina, v ktorej spoločná modlitba,
Chcem sa mu aj touto cestou poďa- čítanie Sv. písma a spoločné chodekovať, že venoval svoj čas mladým nie do kostola je niečím neznápočas leta, a tak nás dokázal aspoň mym. Prečo rodičia a starí rodičia
trochu vyprovokovať k aktivite a potom posielate vaše deti a vnukov
športu. Takže, keď sa na to pozriem na birmovku a čakáte, že budú raz
do birmovnej prípravy sa opäť za- kresťansky dospelí, keď im v tom
pojí nejakých 180-200 birmovan- nijako nepomáhate?
cov. Každé dva roky je to približne
Druhý problém je v tom, že
rovnaký počet. Takže, mladých a keď prejdú birmovnou prípravou a
mladých... Lenže v zvyšných 5 vy- doženú mnohokrát veľký nedostamenovaných skupinách je asi do- tok vedomostí o kresťanskej náuke
kopy 50 ľudí a po birmovke sa to a majú odpovede od animátorov na
asi vôbec nezmení. Prečo?! No po- ich mnohé otázky ohľadom života,
väčšine mladí po absolvovaní bir- tak neostanú aktívni vo farnosti.
movky na dlhšiu dobu skončia Pýtam sa opäť: „Prečo je to tak?“
nielen s aktivitou vo farnosti, ale v Mladých miništrantov je čím ďalej
praktizovaní viery ako takej (ne- tým menej, čo si mohli všimnúť aj

veriaci, no keď človek volá birmovancov do služby, tak povedia, že
je to trápne. Je možné, aby to povedal mladý o službe v kostole vo
farnosti, kde sú každú nedeľu plné
kostoly dospelých ľudí, ktorí
sú rodičmi a starými rodičmi
týchto mladých? Žiaľ je,
pretože v našej farnosti je
veľmi málo dospelých vzorov. Usudzujem aj podľa
toho, že mnohokrát sa upratuje okolo kostola a robia to
maximálne piati, tí istí ľudia.
Taktiež o iný servis v kostole
sa stará len pár ľudí, za čo
im opäť patrí veľká vďaka.
A čo ostatní? Kresťanstvo
nie je len o účasti na nedeľnej sv.
omši a jednej spovedi v mesiaci,
ale o tom, že preukážem lásku
druhému a nič za to nežiadam toto nás robí kresťanmi a malo by
nás to odlišovať od ostatných (na
bližšie osvetlenie toho čo myslím,
odporúčam 2. kapitolu Jakubovho
listu). Nečakám od vás, aby ste
celý svoj voľný čas po vašej každodennej práci trávili vo farnosti,
ale keby každý z nás venoval
aspoň hodinku do týždňa našej
spolupráci vo farnosti (nebojte sa,
vždy sa niečo nájde, len treba urobiť prvý krok), tak by
hneď to farské spoločenstvo
vyzeralo inak. Na záver chcem len
povedať, že som nikoho touto
mojou úvahou nechcel uraziť ani
ohovárať. Samozrejme, mnohí so
mnou nemusia súhlasiť a majú na
to plné právo. Skôr som vás chcel
povzbudiť k aktivite, aby mladí po
birmovke mali vzory, ktoré sú
hodné nasledovania a nemali na
dospelých a starších ľudí len taký
pohľad, že všetko vedia kritizovať, ale mnohokrát so žiadnym
konkrétnym riešením neprídu...
Ľubomír Sahuľ
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Rozumieť svetu
mladých
Boh ťa miluje – Boh
sa stará!
Yeah!!!
Tieto slová sú na realitu až
príliš pekné a predsa to realita je!
Žiadna obohratá pesnička,
žiadna kázeň, ktorú nám káže
kňaz v kostole.
Bez ohľadu na to, ako vyzeráš
alebo ako sa správaš, Boh ťa miluje. Tak prečo mu to
neodplatiť?!
On za nás zomrel, ale nám je
to jedno. Zomrel, lebo nás miloval a my len pozeráme a nič poriadne nerobíme.
„Hm,“ no a toto je zase tvrdá
realita.
Možno to teraz ešte celkom
nechápeme, ale raz to všetko
bude dávať dokonalý zmysel.
Pretože nás Boh miluje, stará
sa o nás. A my sme Boží princovia a Božie princezné!
A ON je náš Kráľ. Vždy sa o
nás stará, aj keď prídu problémy
a mnohí z nás to nechápu. Vtedy
naňho každý nadáva, pretože nevieme pochopiť, že je to naša
skúška, aby sme mohli prísť do
nášho kráľovstva, ktoré je pre
nás prichystané. Je teda len a len
na nás či túto skúšku spravíme
alebo nie.

Zmysel života
Občas sa zamýšľam nad touto
otázkou. Hlavne vtedy, keď sa mi
nedarí a prežívam bolesti či ťažkosti. Vtedy sa pýtam sám seba:
„Prečo trpím? Je to potrebné?Má
to nejaký zmysel?“
Odpoveď ťažko nájsť. Myslím
si však, že odpoveď by mohla byť
Ježiš, ktorý najviac trpel.
Trpel aj keď bol bez hriechu.
Keď premýšľam o sebe, zisťujem,
že mám mnoho nedostatkov, slabostí a chýb. Viem, že nikto nie je
ideálny. Aj ľudia, ktorí sú výnimoční, známi, obdarení mnohými
talentami robia vo svojom živote
mnoho chýb. Určite každý človek,
nech je akýkoľvek, v živote trpí. Či
náš život má zmysel len v utrpení?
Myslím, že nie. Veď sú dni,
keď sme šťastní, spokojní a prežívame úspechy. Čo by sme si od ži-

stvorení z lásky a pre lásku. Máme
žiť s ľuďmi a pre ľudí. Máme žiť
tak, aby sme robili iným radosť.
Lebo radosť, ktorú dávame prichádza späť do nášho srdca. Naše
srdce nesmie iba biť. Musí v nás
žiť, aby sme spoznávali pravé hodnoty zmyslu nášho života. Čo je
teda zmyslom nášho života?
Dávam si mnohé otázky, prichádzajú mnohé odpovede. Po dlhšom
uvažovaní a premýšľaní zisťujem,
že človek hoci je vzdelaný, finančne i materiálne zabezpečený
nie je schopný sám sa postarať o
trvalé šťastie tu na zemi. Každý
potrebuje a cíti vo svojom srdci, že
musí niekto existovať, kto sa ho
ujme a s kým sa podelí o radosti a
bolesti vo svojom živote. Pre mňa
je to okrem viditeľných rodičov a
priateľov neviditeľný priateľ

Národný pochod za život

vota žiadali? Bolesť nechce nikto z
nás a úspechy chceme všetci.Mal
by náš život ale zmysel, keby sme
mali vždy všetko po čom túžime?
Ani vtedy by sme neboli šťastní.
... ak tomu neveríš, otvor oči.
Poznám ľudí, ktorým takpovediac nechýba nič. Majú pekný
A hoci svet vraví: „Ukáž a ja uve- dom, auto, peniaze a predsa nie sú
rím!“ Ty uver a uvidíš!
šťastní. Ich blahobyt nemá pre nich
zmysel ani uspokojenie a život si
mnohokrát ukončia sami. Cítim, že
Kristína Parcová, nie sme stvorení pre samotu, sebecZŠ P. O. Hviezdoslava Trstená kosť, bohatstvo či bolesť. Sme
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Deti a mládež

menom Ježiš. Tak mu hovorím
keď som s ním sám. Cítim, že on
je moja záchranná loď v búrkach
tu na zemi. Pochopil som to rozumom a pocítil i potvrdil srdcom, že
zmyslom môjho života je on, ktorý
trpel i za mňa, aby som našiel odpoveď prečo žijem.
„Ak niet ťa Pane, tak nemám
prečo žiť. Ale ty si tu a práve ty si
zmyslom môjho života.“
študent GMH

Z filiálky

Svetové dni
mládeže
v Ružomberku
Svetové dni mládeže sa neuskutočnili len v Rio de Janeiro,
ale aj na Liptove v Ružomberku.
Zišlo sa nás 2500 mladých
ľudí. Z toho Trstenčanov nás bolo
okolo 20. Všetci sme sa prišli duchovne spojiť so Svätým Otcom
Františkom. Chceli sme tým ukázať svetu, že ešte sú aj ľudia, ktorý
chcú ísť za Kristom. Túto akciu duchovne podporoval aj kardinál
Jozef Tomko, ktorý odovzdal špeciálne požehnanie od Svätého
Otca.
V tieto tri dni bol pre všetkých
pripravený bohatý duchovný program.
Keď sme prišli do Ružomberka, bolo slávnostné otvorenie
celého trojdnia. Začalo sa sv.
omšou a po nej nasledovala spoločná večera. Na záver bol duchovný program.
Sobotu sme začali spoločnou
modlitbou a poobede sme šli ku katedrále Andreja Hlinku, kde sme
mali veľa workshopov. Večer sme
zakončili modlitbou. Vyvrcholením
celého programu bol výstup na kalváriu, kde bola slávnostná omša,
ktorú
celebroval
kardinál
J. Tomko.
Televízia Lux a rádio Lumen
spoločne odvysielali z akcie niekoľko priamych prenosov. Veľká
vďaka patrí hlavne animátorom,
záchranárom, sponzorom, ale
hlavne organizátorom, ktorý toto
stretnutie pripravovali celý rok a
bez ktorých by sa to neuskutočnilo.
Ďakujme aj Bohu, ktorý nás ochraňoval a dal nám mnoho síl. Bol to
skvelý čas.
Dominika Šuvadová
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Správy z filiálky Zábiedovo
Svätá omša v prírode
1. september 2013 bol náhradným termínom pre konanie každoročnej bohoslužby v zábiedovskej
prírode, ktorá sa v posledných rokoch koná pri Kaplnke Panny
Márie Ružencovej za Brodkom.
Náhradným preto, že pôvodný termín sa odložil z dôvodu platnosti
zákazu zakladania otvorených
ohňov v prírode, keďže na území
Oravy bolo kvôli dlhotrvajúcemu
suchému počasiu vyhlásené zvýšené požiarne nebezpečenstvo. Náhradný termín nebol príliš
prívetivý, lebo priniesol so sebou
zlé počasie a už od rána pršalo. Urbárnikmi pripravený areál aj guláš,
ktorí už začali variť, nedával veľa
možností, ale nebolo „cesty späť“.
Chlapi vytvorili prístrešok, aby
účastníci nezmokli a mohla konať
sa svätá omša. Počasie ľudí odradilo. Účasť bola menšia, ale tí čo
prišli, iste nemali čo ľutovať. Veď
okrem duchovného pokrmu pre
dušu vo forme
Božieho slova
z úst pána kaplána Mikuláša
Gricha, nechýbalo ani pohosa
tenie
občerstvenie
telesnú
pre
Foto: autor
schránku a kultúrny zážitok, ktorí priniesli harmonikári - Ľudovít Chrenek,
Martin Valek a Michal Chrenek i
hudobná produkcia dvojice Ján
Dzurík a Jozef Bobrovský. No a
nakoniec sa umúdrilo aj počasie a
záver akcie už bol v celkom príjemnom počasí a bez dažďa.
Odpustová slávnosť v Hámričkách
O týždeň neskôr, 8. septembra
2013, teda na sviatok Narodenia
Panny Márie, sa na priestore pred

Zvonicou s kaplnkou v Hámričkách konala ďalšia bohoslužba pod
holým nebom – hámričská odpustová slávnosť. Na slávnosť sa zišli
nielen súčasní obyvatelia Hámričiek, ale aj tunajší rodáci a príbuzní. Účasťou prispeli aj
obyvatelia Zábiedova – veľká časť
z nich tu prišla ako procesia pútnikov s mariánskymi piesňami. Celebrantom odpustovej bohoslužby
bol pán kaplán Mgr. Mikuláš
Grich. Vo svojej homílii na príklade života Panny Márie poukázal
na život každého človeka, obzvlášť
veriaceho človeka. Myšlienka, že
život má mať hodnotu nielen pre
človeka, ktorý ho žije, ale aj pre
tých, čo žijú okolo neho, zarezonovala svojou úžasnou hĺbkou. Ako
kazateľ zdôraznil, veľa záleží od
postoja k životu. Každý z nás má
slobodnú vôľu, sám rozhoduje, aký
postoj k životu si zvolí. Účastníci
púte i ostatní prítomní na tejto
milej slávnosti mali možnosť pre-

žiť chvíle Božej blízkosti aj byť
zasiahnutí impulzom prehodnotenia svojho postoja k životu. Poprajme si všetci, aby naše životy
mali naozaj cenu nielen pre nás,
ale aby boli pokladom pre celé
naše okolie. K snahe popracovať
na svojom zlepšení pútnikom
okrem povzbudivých slov kazateľa
vlievalo novú silu aj mimoriadne
vydarené počasie.
Ján Banovčan
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Z farnosti

Rozhovor s arcibiskupom Jánom Babjakom,
prešovským metropolitom
Hoci už prežívame náš farský odpust sv. Martina, zaspomínajme si cez slová vladyku, arcibiskupa Jána
Babiaka, na našu Škapuliarsku (Karmelskú)púť, ktorá je našej farnosti tak drahá a významná, pretože Panna
Mária je už od počiatku nášho mesta našou ochrankyňou a tou, ku ktorej sa naši predkovia ale aj my, vždy
utiekali a utiekame, ako ku svojej matke - ku svojej Nebeskej Matke.

Foto: Štefan Žembéry

Vaša excelencia arcibiskup,
ako náš pán farár avizoval, vaším
pozvaním na Karmelskú (Škapuliarsku ) púť „chceme v jubilejnom roku sv. Cyrila a Metoda
poukázať na vzájomnú spätosť
Východu a Západu.“ Čo vás, prešovského arcibiskupa a metropolitu, viedlo k prijatiu tohto
pozvania do Trstenej?
Bolo to zaujímavé. Mám priateľov v Ústí nad Priehradou. Pozvali
ma na Silvestra trochu si k nim oddýchnuť. A keďže1. januára som
nechcel slúžiť sv. omšu kdesi, len
tak privátne, tak sme išli do najbližšieho kostola. Tam prišiel pán.
farár, ktorého som sa spýtal či
môžem koncelebrovať. Vypúlil na
mňa oči, že ako koncelebrovať, vraj
ja mám slúžiť a on bude koncelebrovať.
Mne je blízky aj tento západný
obrad, pretože som v ňom od malička vyrastal. Naši gréckokatolícky
kňazi boli komunistickým režimom
zlikvidovaní – vyvezení do vyhnanstva, väzenia. Až v roku 1968 sa
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Cirkev
znova
mohla nadýchnuť,
bola vzkriesená k
životu. Ja som od
malička miništroval u rímskokatolíkov ešte po
latinsky. Otec ma
naučil východné
modlitby, ktoré
som recitoval ako
básničku, ale nič
mi to nedávalo.
Až potom, po obnove Gréckokatolíckej cirkvi
(1968), som si naplno začal uvedomovať, že patrím k tomuto obradu,
hoci západný som už mal v krvi,
kostiach.
Takže, keď ma pán farár potom
pozval na Škapuliarsky odpust, súhlasil som, ak sa vybaví všetko
včas. V krátkej dobe sa objavil list
od pána farára, hneď aj s povolením otca biskupa Sečku, tak som
pozvanie s radosťou prijal.
Prijatím pozvania na Karmelskú (Škapuliarsku) púť ste
vlastne prejavili vašu úctu k našej
Nebeskej Matke. Aký je váš
osobný vzťah k Panne Márii?
Od malička som dostal kvalitnú
duchovnú výchovu cez moju
zbožnú mamu a babku. Otec bol
kostolníkom a všetci sme sa denne
modlievali ruženec. Ja si neviem
predstaviť, že by som bol neveriaci. Neviem si predstaviť život,
ktorý by nesmeroval k svojmu
cieľu.
Neveriaci človek nevie odkiaľ
pochádza a kam smeruje. My ve-

riaci vieme pôvod, zmysel aj svoj
cieľ. A práve počas tohto pozemského života Matka Božia je tá,
ktorá nám najlepšie rozumie, nás
najlepšie chápe, a ktorá nás stále
približuje k svojmu synovi. Ona
nás nenecháva pri sebe, ale tak
jemne posunie k svojmu Synovi,
aby z nás urobil to, čo s nami potrebuje – naplnil nás svojou milosťou,
preukázal
svoje
milosrdenstvo. Čiže úcta k Božej
Matke je pre mňa čosi také bytostné. Od malička som navštevoval pútnické miesta, najmä
Klokočov. Neskôr som sa dozvedel, že keď ma mama čakala, tak
ma tam zasvätila Božej Matke.
Takže už neviem či z toho hľadiska, či z toho, že mi dala takýto
príklad, ale jednoducho Božiu
Matku mám vo veľkej úcte, láske.
samozrejme denne sa k nej modlím, ďakujem jej a prosím o
ochranu a pomoc.
Keď hovoríme o vzájomnej
spätosti, myslíme tým, že sme
jedna Katolícka cirkev spojená
vierou v jedného Boha a viditeľnou hlavou Cirkvi Svätým Otcom.
Mohli by ste našim čitateľom priblížiť práve rozdiely, alebo lepšie
povedané odlišnosti medzi gréckokatolíckou a rímskokatolíckou
cirkvou?
Katolícka cirkev má úžasné bohatstvo. To čo sme objavili po 2.
Vatikánskom, čo tak vyzdvihol
blahoslavený Ján Pavol II. – inkulturáciu, toto apoštoli robili od začiatku. Keď sa rozišli do celého
sveta pohanskú kultúru, ktorú tam

Z farnosti

našli, pokresťančili, vniesli kresťanského ducha. Neobrali týchto
ľudí o zvyklosti, prejavy, ale dali
domácej kultúre duchovný rozmer.
No a môžeme povedať, že od začiatku apoštolských čias je Katolícka cirkev v dvoch hlavných
smeroch, obradoch. Najnovšie sa
hovorí, že dýchame obidvoma pľúcami, západnými aj východnými.
Že od sv. Petra je západný obrad a
od sv. Ondreja (Andreja) jeho brata
je východný obrat. Zjednocuje nás
Sv. Otec a celé učenie Cirkvi, celé
magistérium Cirkvi. Rozlišuje nás
to, že máme odlišné slávenie sv. liturgie a aj to , že východný biskupi
svätí aj ženatých mužov za kňazov,
ktorí vstúpili do sviatostného manželstva pred diakonátom – prvým
stupňom svätenia. Ak však kňazovi
zomrie manželka, tak sa už nemôže
oženiť. Ak prijme kňazstvo ako celibátnik, potom už žije v celibáte
celý život ako kňaz Západnej
cirkvi. Biskup musí byť však slobodný (môže byť aj vdovec). Toto
bolo aj v Západnej cirkvi až do 9. 12.stor., ale potom Západná cirkev
v túžbe po dokonalosti sa rozhodla
prijať dobrovoľný celibát. Celibát
nie je ustanovením Ježiša Krista.
Východná cirkev pozná 21 rôznych obradov, čo bolo aj v Západnej cirkvi do Tridentského koncilu,
potom sa všetko zlialo do jedného
rímskeho obradu. My na Východe
sme si ponechali celú lúku kvetín
obradov – rôznorodosť či už je to
chaldejský, byzantský, etiópsky,
grécky a iné obrady. Pre nás to nie
je na škodu, ale na obohatenie. Myslím si, že každý dobrý kresťan katolík by mal poznať obidva obrady,
alebo v tom druhom sa aspoň trochu orientovať, keď že ako sme už
povedali patríme do jednej Kresťansko-katolíckej cirkvi. V 50. rokoch 20. stor. pri veľkom
prenasledovaní Cirkvi a hlavne
Gréckokatolíckej cirkvi, keď nás
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komunisti úplne pochovali aj s celými rodinami, vtedy kňazi, keď už
vedeli čo príde, poúčali svojich veriacich, aby pamätali, že s pravoslávnymi majú síce rovnaký obrad,
ale je to iná viera. S rímskokatolíkmi rôzny obrad, ale viera je tá
istá, preto nech tam chodia do kostola. A toto bolo veľmi poučné.
Ľudia sa však rozdelili na tri
skupiny. Prví zostali v chrámoch,
ktoré pripadli do rúk pravoslávnym
s tým, že chrámy stavali naši predkovia, tu boli pokrstení, prijali
všetky sviatosti, a že inému Bohu
neslúžia, takže sa tam budú aj modliť. Druhí, podľa rady kňazov išli
do rímskokatolíckych kostolov,
keďže vedeli, že zostať pri pravoslávnych je vlastne zrada viery.
Tretí sa schádzali na cintorínoch,
po domoch, kde si spievali celú liturgiu, utiereň, večiereň... ,samozrejme bez kňaza a takto žili vo
viere a obradoch naďalej. Boli to
zložité časy.
Iných rozdielov okrem rôznosti
obradov a svätenia ženatých
mužov na kňazov medzi nami skutočne niet.
O gréckokatolíkoch panuje
názor, že sú ortodoxnejší – zásadovejší a dôslednejší vo viere a jej
prežívaní ako rímskokatolíci. Myslíte si, že je to pravda? Ako to vnímate vy?
Študoval som licenciát, doktorát na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. Mali sme
amerického biblistu Róberta Tafta.
Raz som sa ho spýtal či jeho rodičia sú východného obradu. Po zápornej odpovedi a následnom
prečo, odpovedal že kvôli „rozumu
a srdcu.“ Vysvetlím – východná liturgia má slávnostný ráz, je spievaná, mnohokrát sa prežehnávame,
prosíme Pána Boha, ďakujeme – je
to veľmi citové. U vás je to všetko
také strohé, veľmi rozumové,
striktné.

Keď som sa minulý rok zúčastnil na celosvetovej synode pri zahájení Roku viery, vtedajší Sv.
Otec Benedikt XVI. poukázal
práve na to, že svätú liturgiu máme
prežívať tak, aby zasahovala nielen
rozum, ale aj naše srdce a u nás je
to práve tak.
Myslím si, že naozaj by sme
všetci mali mať čas na oslavu
Boha, uvedomiť si, že to je tá
obeta, ktorou sme boli vykúpení a
položiť na oltár naozaj všetko – aj
tie svoje kríže, ťažkosti, aj tie svoje
radosti.
Na záver by som vám chcela
položiť už tradičnú otázku. Čo by
ste chceli odkázať nielen našim
farníkom, ale všetkým čitateľom
časopisu Radosť?
Oslovil ma názov vášho časopisu Radosť. Chcem zablahoželať
k tomu, že máte časopis s takýmto
názvom, a povedať vašim čitateľom: Nikto z ľudí nemá dôvod k
väčšej radosti ako tí , ktorí žijú
podľa svojej viery. Pretože to najdôležitejšie pre nás je chápať zmysel života, v tom, že sme stvorení
z lásky a k tej láske sa naspäť vraciame. Môj predchodca mučeník
Peter Pavol Gojdič mal biskupské
heslo: „Boh je láska, milujem
ho!“ V tomto je zahrnutá celá teológia. Prežívajte preto svoj pozemský život v radosti a s radosťou v
naplnení svojho srdca Ježišom
Kristom a čím viac posielajte svoje
dobré skutky do večnosti, lebo ako
povedal terajší Sv. Otec – že ešte
nikdy nevidel, aby čo len za jedným pohrebným sprievodom išiel
sťahovák s materiálnymi vecami.
Všetko materiálne čo si tu nahonobíme tu necháme, ale to čo si
však pošleme tam hore, nám zabezpečí, že až tam prídeme budeme bohatí pred Bohom, a
zostaneme navždy s ním v radosti.
Andrea Šprláková
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Z farnosti

Celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara Staré Hory
V sobotu 27. júla 2013 sme z
našej farnosti spolu s naším pánom
farárom Jaroslavom Chovancom
vycestovali do mariánskeho pútnického mesta Staré Hory na púť ku cti
Panny Márie Škapuliarskej-Karmelskej.
Keby sme sa spýtali vo svojom
vnútri, čo nás viedlo na túto cestu,
asi by sme si odpovedali, že hlboká
úcta k Panne Márii. Áno, ctiť si
Pannu Máriu a prijať škapuliar, je
vzácny dar pre každého z nás. Program stretnutia začal uctením si
ikony Panny Márie Škapuliarskej,
tiež modlitbou a spevmi. Pokračoval privítaním pútnikov, modlitbou
posvätného ruženca a prednáškou
PhLic. Ing. Branislav Koppala.
Vrcholom stretnutia bola svätá
omša, ktorú pri studničke celebroval Mons. Dominik Tóth. O 15.
hod. sa v Bazilike uskutočnil obrad
prijatia karmelitánskeho škapuliara,
požehnanie devocionálií a celkom
na záver bolo požehnanie pútnikov.
Svätá omša bola pre nás ako
balzam na srdce a tiež nám ponúkla
zamyslieť sa nad naším bytím a
zmyslom rodiny. „Čo Boh spojil na
zemi, človek nerozdelí.“ Rodina je

nielen základnou jednotkou spoločnosti, ale rovnako aj koreňom kultúry. Je to neutíchajúci zdroj
podpory, obhajoby, uistenia a emocionálnej posily, ktorá povzbudzuje
dieťaťa, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa

Foto: autorka

všetkým, čím môže byť. Keď stúpate a máte úspech, geometrickým
radom stúpa aj počet spolužiakov,
kamarátov, priateľov, susedov a
známych. Keď sa vám nedarí,
ostane pri vás len rodina, ak taká je.
Z toho vyplýva ponaučenie, že
treba sa starať najprv o rodinu,
ktorá je miestom lásky a života,

miestom, kde láska rodí život.
Uchovávanie radostnej rodiny vyžaduje mnoho aj od rodičov, aj od
detí. Každý člen rodiny sa musí určitým spôsobom stať služobníkom
ostatných.
Zo slov: „Božie kráľovstvo je
v nás“ vyplýva, že kráľovstvo Ježiša Krista spočíva hlavne v
srdciach, čiže vo vnútri človeka a
teda i kráľovstvo presvätej Panny
je hlavne vo vnútri človeka, čiže v
jeho duši. A tak je spolu so svojím
Synom viac oslávená v dušiach,
než vo všetkých viditeľných stvoreniach a spolu so svätými ju môžeme nazývať Kráľovnou sŕdc. Iba
Mária našla milosť u Boha bez pomoci ďalšieho stvorenia. Tí, čo
našli milosť u Pána po nej, našli ju
iba skrze ňu. Svätá Panna je cestou, ktorá vedie k nášmu Pánovi.
Nech nás vedie ako hviezda, ktorá
nikdy nezmizne z horizontu. A
nech nás privedie až k Bohu - konečnému prístavu pre nás všetkých. Vyprosujme si od nej všetky
milosti, ktoré potrebujeme vo svojom pracovnom, osobnom i rodinnom živote.
Ľudmila Dzureková

Srdcia plné lásky

Foto: autorka
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V októbri - mesiaci úcty k starším sa žiaci ZŠ R. Dilonga v spolupráci s mestom Trstená rozhodli
naplniť srdcia láskou starým, chorým a osamelým seniorom. Vo
voľnom čase nacvičili hudobno pohybové pásmo o tom, ako prichádza na stôl náš každodenný chlieb.
S pani učiteľkami navštívili nielen
starkých v charitnom dome v Trstenej, ale aj domov sociálnych služieb v Tvrdošíne, kde sú umiestnení
aj seniori z Trstenej. Vystúpenie
detí v kultúrnom dome bolo odme-

nené veľkým potleskom. Tu boli
pozvaní všetci seniori nášho mesta.
Deti sa veľmi tešili na stretnutie so seniormi, veď im s láskou
pripravovali aj milé pozdravy s
anjelikmi. Najväčšiu radosť prežíval druhák Matej, ktorý sa postavil
pred mikrofón, aby vlastnými slovami vyjadril, ako ich má rád.
Pri každom stretnutí bolo cítiť,
že srdcia seniorov sa úprimnosťou
detí naplnili láskou.
Anna Smitková

Radosť 2/2013

Zbory

Jesenné aktivity zboru Tristianus
V nedeľu 29. septembra 2013
zbor Tristianus spieval počas slávnostnej sv. omše, ktorú celebroval
Mons. Anton Tyrol, generálny vikár
Spišskej diecézy a na jej začiatku
posvätil zreštaurovaný historický
organ v kaplnke sv. Michala na
Oravskom hrade. V hradnej kaplnke sa zbor Tristianus predstavil
už po tretí krát v tomto roku.
V dňoch 5. a 6. októbra 2013 sa
zbor Tristianus so svojím dirigentom Mgr. art. Pavlom Bažíkom zúčastnili 3. ročníka festivalu
duchovnej hudby - Svätováclavských slávností v Novom Hrozenkove. Festival sa začal sv. omšou,
mal ju správca farnosti P. Marek
Poláčik, SVD, spevom ju sprevádzal zbor z obce Hovězí. Na záver
festivalu správca farnosti poďako-

Farská matrika
Krsty

val všetkým zborom za neopakovateľné duchovné zážitky.
V dňoch 11. – 13. októbra 2013
sa konal IX. Medzinárodný festival
zborov „Gaude Cantem“ v Bielsku
- Bialej v Poľsku. Zbor Tristianus
mal koncert s ďalšími 3
poľskými zbormi v kostole v Godziszce. Zbory zaspievali sakrálne
piesne v latinskom a poľskom jazyku. Náš zbor sa predstavil mariánskymi a inými piesňami

z nášho repertoáru. Vystúpenia
zborov boli plným kostolom prijaté s nadšením a potleskom.
V nedeľu sme spievali počas sv.
omše v Sanktuariu Matki Božej
Królowej Polski w Szczyrku na
Górce a po jej skončení sme tam
mali koncert. Domov sme sa vrátili plní dojmov a doznievali v nás
zážitky z prežitých chvíľ.
Margita Kapitanová

Foto:Tristianus

Sobáše
Trstená: Richard Kubáni a Veronika Šefčíková, Ivan Frelich a
Petra Javorková, Ladislav Tomajka
a Veronika Šramková, Matúš Voška
a Natália Šubová, Marián Kolenčík
a Ľubomíra Trstenská, Martin Jankola a Martina Lepišová, Ivo Köhler a Lucia Surovčíková, Martin
Pánik a Zuzana Babiarová, Peter
Jaroš a Iveta Gáliková, Štefan
Kmeť a Martina Železňáková, Jaroslav Rakyta a Barbora Gašpercová, Ján Miháľ a Zuzana
Šimková, Martin Václavík a Ema
Poláčiková, Jozef Ferenčík a Monika Genšorová, Dušan Kováčik a
Katarína Pavleová, Ján Pastor a
Beáta Gembalová, Matteo Meloni
a Katarína Tyrolová

Pohreby
Trstená: Ján Straka (1925), Pavol
Motyčák (1956), Helena Trstenská
(1923), Jozef Zaťkuliak (1927),
Oľga Hlavnová (1924), František
Štefanides (1925), František Pánik
(1938), Viktor Šramek (1924),
Jozef Varga (1970), František
Mokoš (1947), Helena Merešová
(1929), Jozef Baránek (1931)

Trstená: Jakub Laurinec, Natália
Gerčáková, Alica Gerčáková, Jakub
Sahuľ, Viliam Bažík, Zuzana Mišincová, Juraj Šverha, Barbora GaZábiedovo: Vladimír Gadzman
dzmanová, Dominik Ziavka,
(1946), Pavlína Dzuríková (1933)
Valentína Balážová, Šimon Borsík,
Juraj Bielončík, Lilien Schelingová,
Cynthia Štubendeková, Matias
Mokrý, Samuel Ronec, Patrik Jurči,
Matúš Kachút, Šimon Štefánek, Tobias Lepáček, Daniel Martin Pariža,
Simona Brnušáková, Vanesa Brnušáková, Kristína Motýľová
Zábiedovo: Michal Knapík, Sofia
Štefánková, Martin Hlina, František Zábiedovo: Marek Gavlas a Zuzana Chreneková, Lukáš Kováč a
Chrenek
Foto: Miroslav Hric
Michaela Kameníková
Ústie: Laura Lepáčková
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